„Čokodílna ve školce“
Dne 4.4.2019 děti nedočkavě očekávaly okamžik, kdy naší školku navštíví paní, která jim
nabídne nevšední „čoko“ zážitek. Ta chvíle opravdu přišla, děti měly možnost seznámit se
s tím, jak čokoláda vzniká, z čeho se vyrábí, jak chutná a co vše se z ní dá vytvářet……
Velmi zajímavý byl komentovaný příběh o Kryštofu Kolumbovi, ve kterém jsem se všichni
dozvěděli, jak roste kakaovník, jaké má plody, jak se následně zpracovávají a jak samotné
kakao vzniká. Nechybělo poutavé smyslové prožívání, kdy se děti seznámily s kakaovými
boby a to hmatem, čichem, zrakem.
Nejvíce všechny bavila činnost s čokoládovým topingem, kdy dle své fantazie kreslily
obrázky na papír, též otiskly svoje ruce na papír. Na závěr modelovaly předměty apod. z
čokoládové hmoty

Divadlo Letadlo
Dne 8. 4. 2019 nás navštívilo divadlo Letadlo s příběhem o jaru.
Příběh byl pro děti velmi naučný, zopakovali jsme si tradice a zvyky,
které na jaře slavíme. Dětem se líbilo, že byly zapojeny do děje a
společně mohly přivítat jaro. Divadlo letadlo má vždy velmi hezké
kulisy.

EKOLOGICKÉ CENTRUM ČERNOŠÍN
Ve čtvrtek 25.4.2019 jsme jeli s nejstaršími dětmi do ekologického centra
v Černošíně EKODEPON. Tam pro nás byl připravený program i prohlídka celého
areálu. Nejdříve jsme v učebně shlédli krátký film o třídění odpadu, děti si prohlédly
barevné popelnice, co se do nich vhazuje a co vše se z toho následně může vyrobit.
Všichni jsme byli překvapeni. A po malém občerstvení jsme se vydali na prohlídku.
Viděli jsme jak skládku, tak oddělení s jednotlivými vytříděnými materiály. Pás, kde
lidé ručně třídí plasty a papír a stroje, které to lisují a dělají balíky. Odnesli jsme si
spoustu zážitků a důležitých informací a již všichni víme, proč je tak důležité třídit
odpad.

LIDOVÉ JARO – VELIKONOČNÍ TRHY
Dne 18.4.2019 se dětský pěvecký sbor „Zpěváčci“ z naší mateřské školy zúčastnil vystoupení
na Velikonočních trzích u hlavní pošty v Karlových Varech. V rámci pásma s názvem
„Lidové jaro“, děti zazpívaly několik lidových, jarních, ale také velikonočních písní a
zarecitovaly dvě básně za doprovodu hry na elektrické piano.

