OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

Na úterý 25.6.2019 jsme se s dětmi ze Sluníčkové třídy rozhodli pozvali rodiče,
prarodiče, kamarády…. a společně si udělat oheň a upéct buřty.
Bohužel bylo ten den veliké horko, ale my se i tak nedali odradit a přeci jen několik
rodičů statečně dorazilo.
Připravili jsme si stoly, židle, lavičky, také dřevo a vidlice na buřty a již se začínali
scházet první rodiče a mohl se zapálit oheň.
Někteří si opekli místo buřtů rohlík nebo chleba, někteří i jablko, ale všichni jsme si
moc pochutnali a vůně se nesla po celém okolí.
Dětem se také moc líbilo přikládat do ohně šišky, které si nasbíraly dopoledne na
zahradě, a které krásně hořely.
Společně jsme zavzpomínali na uplynulý školní rok, na zdařilou „Školandu“ a
s některými dětmi i rodiči se již rozloučili. Příjemné odpoledne rychle uteklo.

CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ
V úterý 18. 6. 2019 se předškolní děti ze všech tříd zúčastnily programu v Centru
zdraví a bezpečí na dopravním hřišti v Karlových Varech. Akci vedli policisté z oddělení
prevence ve spolupráci se studenty SPgŠ, kteří jim v rámci své praxe každý rok
pomáhají.
Našich 26 dětí jsme si rozdělili na dvě skupiny a obešli jednotlivá centra dle rozvrhu,
který jsme dostali u vchodu. Celkem jsme navštívili 4 stanoviště. Naše skupina šla jako
první do záchranářské stanice. Děti si zde prohlédly vybavení stanice, byly poučeny o
tom, jak se zachovat při záchraně života, zkusily si zavolat telefonem pomoc. Zde
musím podotknout, že toto už jsme si zkoušeli v MŠ v rámci tématu „Složky IZS“, kdy
to dětem moc velký problém nedělalo a i mladší děti zvládly dodržet všechny body –
pozdravit, představit se, popsat situaci a místo kde jsou. V cizím prostředí už to tak
snadné nebylo. K dispozici zde mají i sanitku.
Další bod v našem rozvrhu byla policejní stanice. Zde se děti rozdělily na 2 menší
skupiny. Jedna šla dovnitř prohlédnout si stanici a splnit úkol – třídění obrázků na
správné a nesprávné situace. Zkusily si simulaci „cizí člověk za dveřmi“ a kdo chtěl,
nechal se zavřít do vězeňské cely. Druhá skupinka si prohlédla a osahala skutečné
policejní auto. Obě skupiny se prostřídaly.
Poté jsme se přesunuli na dopravní hřiště, kde si polovina dětí vyzkoušela role chodců
a polovina role řidičů. Každé dítě dostalo k ruce jednoho studenta. Všichni pomalu
prošli dopravní hřiště, poznávali značky. Děti povídaly, jak se správně zachovají u
přechodů, přejezdů, semaforů, na křižovatkách a pod.
Nakonec jsme šli do hlavní budovy, kde jsme plnili poslední úkol s obrázky.
V našem rozvrhu chyběla hasičská stanice, kterou už bychom ani nestihli.
Celá akce byla moc vydařená a rozhodně ji budu všem doporučovat. Děti si ji moc
užily.

VÝLET AUTOVLÁČKEM PO KARLOVÝCH VARECH
Dne 19.6.2019 se děti z motýlkové třídy společně s paní učitelkami zúčastnily výletu
autovláčkem.
Vláčkem jsme jeli od Tržnice až do Březové, kde jsme se proběhli, dali si svačinky, napili se a
zase jsme jeli zpět k Tržnici a poté autobusem do naší školky.
My paní učitelky i děti jsme byly moc spokojené a nadšené. Výlet se nám všem moc líbil.

Dne 19.6.2019

Zapsala: Marie Řezáčová

Výtvarná výstava „Putování školním rokem“ v KV Krajské knihovně

S předškoláky z MŠ Krymská 12 jsme se zúčastnili každoroční výtvarné výstavy
v Karlovarské krajské knihovně. Letošním tématem bylo „Putování školním rokem“,
kdy každá MŠ měla za úkol vyrábět, kreslit, či malovat na zadaný měsíc v roce. Naše
děti pracovaly s tématem Květen. Děti kreslily krásné obrázky různými výtvarnými
technikami, vyráběly i prostorové obrázky.
Také bylo jedno společné téma, měsíc ZÁŘÍ. Po školkách putoval veliký obraz, kam
každá školka nakreslila černým fixem, co k tomuto měsíci patří.
V úterý 4.6.2019, v 15:30 hodin jsme se s 10 předškoláky (ze Sluníčkové a Kytičkové
třídy) zúčastnili také zahájení výtvarné výstavy, které proběhlo v hale Krajské
knihovny . Děti viděly krásné vystoupení sborečku Korálek a potom vystoupila každá
školka s tím, co si připravila. My jsme řekli básničku „Květen“ a zazpívali písničku
„Zelená země“ s klavírním doprovodem. Na závěr všechny školky řekly společnou
básničku „Měsíce“.
Zahájení bylo hlavně pro rodiče, tudíž si mohli prohlédnout obrázky, které vytvořily
jejich děti a zhlédnout vystoupení, které všichni pečlivě trénovali.
Děti byly velice šikovné a dostaly od paní učitelky velikou pochvalu jak za obrázky,
tak za krásné výrobky a obrázky, které vytvořily.

Zapsala: Sandra Štréblová

„ Piknik u Krajské knihovny v Karlových Varech – dopolední výlet „

Dne 14.6. třída Broučků vyjela na akci s názvem Piknik, kterou organizovala Krajská knihovna
v Karlových Varech.
Děti si vzaly batůžky, malou svačinku a hlavně zásobu vhodného pití, jelikož se akce konala v parku u
knihovny a ve výhledu počasí byly vysoké teploty.
Pro děti bylo připraveno poutavé čtení v přírodě s motivačními obrázky, s vhodnými otázkami, které
děti musely zodpovědět. Zároveň bylo dětem nabídnuto drobné občerstvení ve formě sladkého i
slaného zákusku, též voda s citronem pro osvěžení.
Po společně strávených chvílích s paní knihovnicí jsme se rozloučili a děti si šly hrát na dětské hřiště,
kde nám všem bylo dobře.

Spaní u Kytiček
Dne 11. 6. 2019 se naše třída Kytiček rozhodla, že společně
přespíme v Mš. Sraz jsem si dali v 18:00 hodin. Poté, co všichni
dorazili, už začal náš večer plný dobrodružství. Nejprve jsme šli na
dopravní hřiště, kde jsme zazávodili a za odměnu jsme si mohli najít
poklad. Ještě chvilku jsme si pohráli na hřišti a pak jsem si dali pizzu
k večeři. Mňam! Pustili jsme si pohádku na dobrou noc a šli spinkat.
Všichni jsme celé spaní zvládli na jedničku a moc jsme si to užili !

1.MŠ Komenského 7 , Karlovy Vary
Zdravá MŠ – Krymská 12

VÝLET DO MĚSTA.
30.5.2019 se vydaly tříleté děti z Motýlkové třídy za poznáním našeho města. A kam jinam, než do
Motýlího domu na Dianě.
Na cestu za poznáním jsme se velmi těšili. Čekalo nás cestování MHD, lanovkou, ale i pěší chůze.
Paní učitelka nás poučila a upozornila, jak se správně chovat v prostředcích hromadné dopravy v
rámci naši bezpečnosti.
Maminky nás vybavily výbornou svačinkou, na kterou jsme se těšili již od samotného začátku.
Tak šup do šatny, převléknout se a vzhůru za poznáním a zážitky!
Autobus nás dovezl až k hotelu PUPP, který pro nás již ale není neznámou budovou. Naše třída se
účastnila soutěže ve zdobení Vánočních stromků, za kterou jsme získali sladkou odměnu a jako
bonus jsme si prohlédli vnitřní prostory hotelu a ochutnali výborné občerstvení.
Naše další kroky vedly k lanovce – na tu jsme se moooc těšili. Plynulá jízda překrásnou přírodou nás
uchvátila.
Konečně jsme na místě. Takže se posilníme svačinkou a hurá za zvířátky, která na nás čekala.
Uvítání bylo opravdu stylové, když nás přišel pozdravit překrásný, bílý páv v celé své parádě a všichni
jsme spatřili nádherná paví pera, poskládaná do prostorného vějíře.
Nechybělo ani protažení těla na místních průlezkách, což nám zkrátilo čas.
A pak už jsme se všichni velice těšili na motýlky. Uvítala nás paní vedoucí, která velmi pěkně a ráda
vzpomínala na naši školku a paní učitelku E. V., ke které před mnoha lety chodil její syn do školky.
Po krátkém poučení, jak se v domě chovat, jsme se konečně vydali za motýlky.
Prostředí se nám moc líbilo, dokonce na některé děti i paní učitelky přiletěli motýlci.
Nikdo se nebál. Pozorovali jsme, jak a z čeho se motýlci vyvíjí, jakou přijímají potravu.
Všem se nám tam moc líbilo a ještě jsme si odnesli drobný dáreček za příkladné chování.
Pak už nás čekala zpáteční cesta lanovkou.
Když jsme opustili budovu lanovky, čekalo nás ještě jedno překvapení a to v podobě světoznámé
lázeňské oplatky, na kterou jsme moooc těšili.
A pak již následovala zpáteční cesta do školky. Ukazovali jsme si: kde je divadlo, Vřídlo, pozorovali
jsme řeku Teplou, kde je Imperial, kde se koná MFF, kde stojí nemocnice…
A to proto, abychom poznali co nejvíce naše krásné, lázeňské město.
Polodenní výlet zvládly všechny děti na výbornou.

„ Lázně Karlovy Vary, rozhledna Diana, Jelení skok, Kamzík – dopolední výlet „

Dne 17.6. třída Broučků vyjela MHD směrem k Městskému divadlu v Karlových Varech.
Vypravili jsme se objevovat, jak vypadá naše město z velké výšky. Projeli jsme celé město, nasedli do
lanovky a hurá na rozhlednu Dianu. Prohlédli jsme si tam malé mini zoo a dokonce místní bílý páv se
nám předvedl v celé své kráse. Měli jsme ale před sebou ještě pořádný kus cesty lesem kolem
Jeleního skoku ke Kamzíkovi. Před námi se otevřel krásný pohled na Karlovy Vary. Po občerstvení
jsme pokračovali lesními pěšinami až do města. Autobusem jsme dojeli zpět do školky.
Celou túru jsme zvládli s dobrou náladou, jsme přece šikulky…..prostě, milujeme výlety!

