
Kouzelnická show 

Dne 11.10.2018 do naší mateřské školy přijel kouzelník, který si pro nás připravil bohatý 

program. Nejprve nám předvedl pár kouzelnických triků, následně si mohly některá kouzla 

vyzkoušet i děti. Největším překvapením pro nás bylo, když začal kouzlit i jeho pejsek. 

Ve druhé části nás kouzelník ozdobil balónky, ve kterých jsme si zahráli krátkou pohádku. Na 

rozloučenou jsme si všichni zatancovali i s malým pejskem. Dětem se velice líbilo, že byly 

zapojeny do programu. 

 

 

 

 

        Zapsala: Monika Hlavinková  

12.10.2018  

  



LESNÍ PEDAGOGIKA – LINHART 

 

Dne 19.10. 2018 se 39 nejstarších dětí vybraných ze všech tříd zúčastnilo Lesní pedagogiky 

na Svatém Linhartu. Na místo jsme jeli vlastním autobusem, který na nás čekal na zastávce u 

školky. Dojeli jsme k nádraží pod Linhartem a procházkou jsme vyšli kopec nahoru. U nově 

zhotovené dřevěné sochy lesního skřítka na nás čekaly naše průvodkyně. Ukázaly nám oboru 

s jeleny. Bylo období říje, tak jsme měli možnost zaslechnout, jak na sebe jeleni a laně volají. 

Bohužel jsme viděli pouze jednoho jelena v dálce.  

Průvodkyně nám ukázaly stezku lesem, kolem níž jsou rozmístěna zvířata krásně malovaná 

zvířata ze dřeva. Děti měly za úkol vždy dané zvíře najít, splnit nějaký úkol - např.: najít 

šišku, sebrat bukvici apod. a vždy se něco o zvířeti dověděly.  

Obešli jsme stezku dlouhou cca 7km. Podívali jsme se také na známou vyhlídku nad 

přehradou a zazvonili jsme na zvon.  

Přesto, že pro některé děti byl celý výlet fyzicky dost náročný, moc se všem líbil a odnesli si 

spoustu hezkých zážitků.  

 

zapsala: Bc. Petra Grasserová 

  

  



DRAVCI 

22.10.2018 

V pondělí 22.10.2018 mohly děti vidět, díky panu Volejníkovi, přehlídku dravých ptáků na 

zahradě naší MŠ. 

Tentokrát jsme měli možnost si prohlédnout tři sovy (puštík, sova pálená, kulíšek) a šest 

dravců (poštolka vrabčí, poštolka obecná, luňák červený, káně lesní, káně Harrisovo, orel 

východní ). Během ukázky se děti mohly dozvědět spoustu zajímavých informací ze světa 

těchto ptáků (jak loví, čím se živí, kde hnízdí…), některé dravce viděly i létat a lovit ve 

vzduchu a jednu ze sov si mohly i pohladit.  

Jako každý rok se nám přehlídka dravců velice líbila a těšíme se na shledání příští rok. 

 

 

 

  



SOUTĚŽ - HRAJEME SI S ODPADY 

 

V termínu od 16. 10. 2018 do 26. 10. 2018 se třída Kytiček zúčastnila soutěže "Hrajeme si s 

odpady" pořádané Karlovarským krajem, odborem životního prostředí a zemědělství. 

Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Naše třída spadala do kategorie nejmladších 

dětí.  

Výrobek měl být zhotoven z odpadového materiálu a nesměl přesáhnout rozměry 60x60x60 

cm. Téma pro nejmladší kategorii bylo "domácí zvířata". 

Na výrobku jsme pracovali průběžně několik dní. S jeho zhotovením pomáhali postupně 

všechny přítomné děti. Práce na společném výrobku všechny moc bavila. 

 

     

 


