
                 KRAJSKÁ KNIHOVNA   20.5.2019 

 

V pondělí 20.5.2019 jsme se s dětmi vydali autobusem do Krajské knihovny, kde pro 

nás měli připravený program s názvem „Pejsek a kočička“. 

Děti pozorně naslouchaly pohádku a během ní plnily zábavné úkoly ( hledaly 

papírové střepy, rozdělily je podle barev a skládaly je v celek – vznikla jim pohádka, 

dokreslily křídla andílkovi, vybarvovaly košilku…..). Úkoly  tématicky zapadaly do 

děje pohádky. 

Po programu měly děti chvilku, kdy si mohly prohlížet dětské knížky a než nám jel 

autobus, ještě si stihly venku pohrát na dětském hřišti. 

 

 

 

 

 

 



 

HRY BEZ HRANIC  9.5.2019 

 

MŠ E.Destinové si pro nás, již tradičně, připravila ve spolupráci se Střední 

pedagogickou školou a s HC Energií sportovní dopoledne. Hry a soutěže se konaly 

na sportovním hřišti ZŠ Komenského. 

Po přivítání a zahájení již desátého ročníku, jsme se rozdělili na družstva a mohli 

začít sportovat na jednotlivých stanovištích.  Vše bylo skvěle zorganizováno a 

připraveno, sportovní aktivity byly různorodé a dětem se velice líbily.  

Na závěr proběhlo zhodnocení a vyhlášení a děti si odnesly sladkou odměnu a 

medaili. 

 

 

 

 

 



FARMA KOZODOJ 

 

Ve středu 15.5. 2019 navštívila třída Kytiček farmu Kozodoj v Karlových Varech. 

Návštěva trvala celé dopoledne. V dalším termínu farmu navštívila i třída Broučků.  

 

Všechny třídy svezl autobus od školky do Staré role. Odtud jsme došli cca 1 km pěšky 

na farmu. U vchodu na nás již čekal pan průvodce, který nás provázel celou farmou. 

Povídal o zvířatech, jak se na farmu dostala, co mají a nemají ráda, děti si mohly 

zvířata pohladit, nakrmit a dověděly se o nich spoustu zajímavých věcí.  

 

Některé mladší děti se nejdříve bály, ale hned zjistily, že zvířata je nijak neohrozí a 

přidaly se k hlazení. Viděli jsme kozy, ovce, krávy, koně, osly, pštrosy, kočky, kachny, 

husy, slepice, krocany, psa, prasata – dokonce i jedno divoké prase.  

 

Děti byly z celého výletu velmi nadšené.  

 



Den dětí 
 
 
 

Dne 31. 5. 2019 jsme pro děti připravili dětský karneval ke Dni dětí. 
Všechny děti, včetně nás, přišly v kostýmu a společně jsme plnili 
připravené disciplíny na naší zahradě. Děti za odměnu dostaly 
nanuky a malé překvapení, které si připravily paní učitelky z každé 
třidy. Na závěr jsme šli jako průvod masek malou procházkou po 
okolí MŠ. Celé dopoledne se neslo v duchu dobré a veselé nalady. 
 
 
 
 

 
 

 


