
VÝLET NA TŘI KŘÍŽE 

třída Kuřátka 

 

 

13. října se vydala třída Kuřátek na výlet do přírody. S batůžkem na zádech jsme 

v devět hodin vyrazili ze školky. Cílem výletu byla vyhlídka na Třech křížích.  

Děti cestou pozorovaly, jak se mění podzimní příroda, poznávaly stromy, houby, 

poslouchaly zvuky lesa. Všichni statečně vyšlápli velký kopec a dorazili až do cíle. 

Z vyhlídky byl překrásný pohled na podzimní Karlovy Vary. Děti s úžasem pozorovaly 

naše město. Během svačiny, kterou nám přichystaly maminky, si děti povídaly a 

užívaly si krásného dopoledne v přírodě na čerstvém vzduchu. Cesta z kopce šla 

snadněji a tak jsme včas dorazili na oběd. I když byl pátek 13., výlet se vydařil. 

Těšíme se na další výlety. 

 

 

 

                                                                                   Vypracovala: uč. Hricková Jitka 



Medvídci v krajské knihově ve Dvorech 

 

Dne 23. 10. 2017 jsme se s dětmi poprvé vydali městským autobusem i s přestupy 

do krajské knihovny do Dvorů na výukový program „O pastelce bez barvy“.  

Děti navštívily se školkou tuto knihovnu poprvé, avšak mnoho z nich ji navštěvuje 

s rodiči. V dětském oddělení nás přivítaly paní knihovnice, které hned vtáhly děti do 

příběhu o pastelce, která si nemohla vybrat barvu.  

Během vyprávění děti plnily různé úkoly a tím pomáhaly pastelce. Např. skládaly 

rozstříhané obrázky, domalovávaly konvičku a květiny, malovaly rybízový keř, hádaly 

hádanky o pohádkách apod.  

Během příběhu si děti opakovaly barvy i také vzpomínaly na různé pohádkové 

postavy. 

Po skončení vyprávění si děti ještě mohly prohlédnout dětské knihy dle vlastního 

výběru.  

Cestu autobusem zpět do školky děti zvládly výborně a se spoustou zážitků se těšily 

na oběd.  

 

Zapsaly: P. Filková, M. Meineltová 

 

  



                                                            

Třída Berušek na farmě Kozodoj 

V úterý 24.10.2017 jsme se opět vypravili na farmu Kozodoj, kde byl pro nás 

připravený environmentální program o ovcích a vlně: „Co povídala ovečka 

Píšťalka.“Za příjemného slunného podzimního počasí se děti seznamovaly se 

životem ostatních zvířat na farmě:  

- s králíky, které děti krmily jablíčky 

- 11 kočkami 

- Běloušem Emírem, tažnou kobylou Brendou, sportovním koněm Lavíkem 

- Bachyní Maruškou, Piškotem a ostatní drůbeží 

Děti pozorovaly a mohly si pohladit v ohradě lamy a stádo koz, hlavně kozlíka 

Františka a Valibuka. Sušeným pečivem od Dominičky Krbcové jsme společně 

s dětmi krmili ovečky. Nejvíce nás zaujala rohatá bílá ovce Božka a beran Belmondo 

se čtyřmi rohy na hlavě. Děti se také poučily o tom, jaké je rozdíl mezi senem a 

slámou. Po krátkém občerstvení si děti povídaly o ovečkách, vlně, poznaly ovčí 

rouno, na které si také mohly sáhnout. Z obarvené ovčí vlny si děti samy vyrobily 

vlastní kuličku namáčením do vody s mýdlem a koulením v dlaních. Všichni jsme 

poznali, že zpracovávání vlny není tak jednoduché, ale všechny děti byly moc 

šikovné a byly pochváleny naší průvodkyní Aničkou. 

Již teď se těšíme na jarní návštěvu na farmě. 

 

Zapsaly: M. Funková 

A. Pejšmanová 

  



Ekologický výukový program – třída Berušek a Medvídků 

 V pondělí 30. října se Berušky a Medvídci zúčastnili ekologického výukového 

programu. Třída Berušek si vybrala program s názvem „Jak to chodí u mravenců“, 

který probíhal ve třídě. Paní lektorka děti seznámila se životem v mraveništi, ukázala 

jim stavbu těla mravence, a jak vypadají mravenčí larvy. Poté si s dětmi zahrála 

pohybovou hru „Na ptáčky a mravence“ a „Na mravence a larvy“. Následovala 

čichová hra, při které děti hledaly larvy podle vůně kyseliny mravenčí (ocet). Na závěr 

si děti vyrobily mravence ze speciální modelovací hmoty a párátek. 

Medvídci se zúčastnili programu „Co vyprávěl klobouk Podzimák“, který probíhal na 

zahradě naší školky. Paní lektorka si s dětmi nejdříve zopakovala znaky podzimu a 

podzimní plody. Poté dětem zavázala oči a dala jim ochutnat jablko a hrušku – děti 

podle chuti hádaly, které je to ovoce. Dále dětem vysvětlila, proč se na podzim 

zbarvuje listí a padá ze stromu. Děti si potom na zahradě nasbíraly listy a lepily si je 

na list z papíru. Na závěr si paní lektorka s dětmi zahrála pohybovou hru „Na 

houbaře“ a ukázala jim pod lupou slimáka, pavouka a svinku. 

Zapsaly: M. Funková 

     M. Meineltová 

 

 


