
BERUŠČÍ 1. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 
8.10.2019 

 
 
 
Paní knihovnice dětem předčítala knížku „Příběh o myšce Elišce“. Děti se z příběhu 
dozvěděly o typických znacích podzimu. Po přečtení knihy jsme si o příběhu povídali 
a děti odpovídaly na otázky typu: Kam odlétají vlaštovky na podzim 

                     Jak se připravují zvířátka na zimu 
                     Co na podzim sklízíme 

                          Jaké je typické počasí v tomto období 
 
 
Před samotným prohlížením knih jsme si připomněli princip půjčování a jak se o 
knihy staráme. Pravidelné předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Zapsala: Jitka Hricková 
 
 
 
         



Naše 1. návštěva knihovny v Lidické ulici 
3.tř. Medvídci 

Dne 17. 10. 2019 se děti ze třídy Medvídků vydaly společně do knihovny, kde je 
přivítala knihovnice paní Čápová. Seznámila je s prostředím celé knihovny i 
s výstavou obrazů a vysvětlila, k čemu slouží – že je to kouzelné místo se spoustou 
krásných knížek, které se půjčují, ale musí se pak vrátit zpět. 

Potom s dětmi diskutovala, jak se ke knihám chováme, abychom je neponičili – 
nekreslit do nich, netrhat listy, neomastit je… 

Připomněla krásný, teplý, barevný podzim – jak ho poznáme? A děti odpovídaly: 
opadává listí, zabarvuje se, padají kaštany i žaludy, často prší a jsou mlhy, někteří 
ptáci odlétají do teplých krajin. 

Následoval poslech četby z knihy „Jak se máš, Eliško“ od Lucie Sunkové. Příběh 
myšky Elišky, která si dělala zásoby na zimu, děti velmi zaujal a tak správně 
odpovídaly na otázky knihovnice k danému příběhu, hlásily se o slovo. 

Pak si vyslechly i veršovanou pohádku „Perníková chaloupka“ od Václava Renče 
s ilustracemi Jiřího Trnky. 

Nakonec si mohli všichni prohlížet knižní novinky, např.                                                                             
Jak se stát trpaslíkem                                                                                                                                          
Áďa spadla do kanálu                                                                                                                                                
Kdo hledá najde                                                                                                                                                  
Strašidýlko Stráša                                                                                                                                                      
Babky                                                                                                                                                       
Jogohrátky apod. Tyto dětské knihy s pěknými ilustracemi se všem moc líbily! 

 

 

uč. Alena Pejšmanová 

Vlasta Ryšavá 



Vzdělávací akce „Svět Záchranářů“ v KV ARÉNĚ 

24.10.2019 
Tř. Berušky a Medvídci 

 

V záchranářském městečku byly děti rozděleny do skupin a pod vedením lektorů 
z řad hasičů a policistů se učily rozpoznávat rizika, která jsou všude kolem nás. 
Procházeli jsme jednotlivé tematické domečky a při simulacích jsme pozorovali, co 
můžeme způsobit svojí nepozorností. Ve světě ohně jsme viděli, jak vypadá místnost 
po skutečném požáru. Učili jsme se, jak se chovat bezpečně, jak předcházet úrazům 
a jak se se chovat v běžných situacích. Děti byly vnímavé, pozorné, získaly spoustu 
poznatků a seznámily se s prací záchranářů a policie. Většina dětí se naučila, jak 
volat na tísňovou linku. Na dopravním hřišti jsme si vyzkoušeli, jak správně přecházet 
vozovku.  Program byl pro děti pestrý, zábavný a především poučný. Děti získaly 
zážitkovou formou nové vědomosti a zkušenosti. 

                                                                                    

 

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ - to je centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu. 

 

 

            Zapsala Hricková Jitka  


