
Jarní návštěva třídy Medvídků na „Kozodoj“ 

 

V úterý 16. dubna se děti od rána těšily, na zvířátka v ekofarmě Kozodoj ve Staré Roli. 

Minibus nás zavezl od MŠ přímo ke vstupní bráně, kde se děti nejprve nasvačily a pak 

se vydaly společně s průvodkyní za krásného počasí do areálu se zvířaty. Jejich první 

pozornost upoutaly volně pohybující se kočky a králíci.  Po pohlazení malého kůzlátka 

jsme pozorovali na pastvě kozy, ovce s jehňátky a velkého berana Belmonda se čtyřmi 

rohy, jehož chov pochází až z Izraele. Děti se také procházely mezi krávami, koni i 

oslíky, které hladily a také se dozvěděly, že nejstaršímu běloušovi Emírovi je už 29 let. 

Děti byly seznámeny s jednotlivými druhy zvířat. Moc se jim líbila prasátka Maruška, 

Piškot a Šlehačka, kohout se slepicemi, kachny a krocani. Děti pozorovaly i méně 

známé druhy zvířat (pštros, lamy), pohladily si je a některé také krmily suchým 

pečivem, které sebou přinesly. 

Metodou prožitkového učení se děti učily poznávat farmářská zvířata, čím se živí a jak 

se o ně starat. Od farmářky jsme byli pochváleni za hezké chování a odměnou nám 

byla přítomnost mláďátek, která se od nás nechala pohladit. Navštívili jsme i kamarády 

z MŠ Duběnka v přírodním prostředí u velkého stanu – jurty. 

Nakonec jsme při návratu kolem řeky Rolavy zahlédli i na rybníku hnízdící pár labutí. 

Bylo to velmi hezké dopoledne.  

                                                                                            Zapsala: Hricková J. 

Pejšmanová A 
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Velikonoční návštěva knihovny – Berušky 

 Ve středu 17. 4. 2019 jsme se vydali na pravidelnou besedu do knihovny 

v Lidické ulici. A protože se blížily Velikonoce, čekalo nás povídání o velikonočních 

zvycích a tradicích. Paní knihovnice Čápová se dětí nejprve ptala, co se jim vybaví při 

vzpomínce na Velikonoce a děti odpovídaly: beránek, pomlázka, vajíčka, výzdoba, 

koledování. Povídalo se o tom, jak budou děti trávit Velikonoce, co budou dělat děvčata 

a co chlapci. Poté paní knihovnice začala dětem vyprávět, proč se Velikonoce slaví. 

Seznámila děti s pojmem pašijový týden, vysvětlila jim, z náboženského hlediska, jak 

a proč se různě jmenují jednotlivé dny v tomto týdnu. Také dětem pověděla příběh o 

ukřižování Ježíše a jeho z mrtvých vstání. Některé děti příběh již znaly a paní 

knihovnici doplňovaly. Na závěr si děti poslechly úryvek z knihy „O chvástavém štěněti“ 

od Emanuela Frynty.  

Zapsala: Záhorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návštěva biofarmy Kozodoj – třída Berušek 

 Ve středu 24. 4. 2019 jsme se v rámci Dne Země vypravili na farmu Kozodoj do 

Staré Role. Po příjezdu si děti hezky v přírodě snědly svačinu a tím se posilnily na 

následnou práci. Tentokrát jsme se totiž nevydali pouze pozorovat zvířata, ale i trošku 

pomoci naší planetě. Hned na úvod prohlídky jsme měli za úkol vyčistit pastvinu pro 

ovce a koně. A za odměnu nás průvodce Lukáš vzal na prohlídku farmy. Nejprve děti 

krmily ovce a hladily si jehňátka. Poté jsme šli k hlavní budově, kde měly děti možnost 

vidět různou drůbež – krocany, kachny, housera, perličky a slepice. Dokonce tam volně 

pobíhali i domácí králíci. Následovala návštěva výběhu, ve kterém byly kozy 

s třítýdenními kůzlátky, lamy a také tam nově přibyli dva pštrosi. Poté jsme se šli 

podívat do výběhu pro prasata – tady jsme viděli divoké prase, prase domácí i prase 

čínské. A na závěr našeho výletu jsme se šli podívat na pastvinu, kde byli koně, osli a 

krávy. Po celou dobu byly děti v blízkém kontaktu se zvířaty a měly možnost si spoustu 

z nich i pohladit. Za úklid pastviny dostaly děti sladkou odměnu a poté už jsme se 

vydali zpět na cestu do školky. 

Zapsala: Záhorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porcelánová školička Nová Role – Berušky a Medvídci 

12. dubna jsme si s dětmi užili krásný výlet do porcelánové školičky v Nové Roli. 

Ihned po příjezdu se nás ujala průvodkyně paní Růžena Dolinová. Seznámila děti 

s pravidly chování v porcelánce a poté nás zavedla na výstavu porcelánu. Zde děti 

mohly vidět, že na porcelánu mohou být všechny možné motivy a barvy. Nejvíce je 

zaujala sada porcelánu s pohádkovými postavami. Poté jsme šli do místního kinosálu, 

kde byl dětem promítán film o výrobě porcelánového hrnečku. Děti se tedy naučily, 

z čeho se hmota vyrábí a že je potřeba ji pořádně vypálit, aby měla podobu hrnku, ze 

kterého pijeme. Po promítání nás paní Dolinová zavedla do porcelánové školičky. 

Cestou děti měly možnost vidět, jak se profesionálně zdobí porcelán. Ve školičce si 

každý mohl vybrat hrnek nebo misku a vyzdobit si je různými motivy dle vlastního 

výběru. Děti byly při zdobení moc šikovné a na závěr jim vznikly opravdu krásné a 

originální výrobky. Cestou zpět jsme se ještě podívali na obrovskou pec, ve které se 

budou vypalovat i hrnečky dětí. Program v porcelánce byl velice hezky připraven a pro 

děti byl zajímavý. 

Zapsala: Záhorová 

 

 


