
Cesta za pokladem 

Berušky 

Dne 1.6.2017 jsme s dětmi oslavili „Den dětí“ a zároveň jsme se rozloučili se 

studentkami SPgŠ „Cestou za pokladem“. MHD jsme se dopravili na Meandr Ohře, 

kde jsme s dětmi a pohádkovými postavičkami soutěžili a plnili různé úkoly (slalom, 

skákání v pytli, běh, přenášení míčku na lžíci, puzzle, hod na cíl aj.).  

Po splnění všech úkolů se děti vydaly hledat ukrytý poklad. S velkou radostí ho našly 

a byly v něm odměny – medaile a sladká tečka za krásným dnem.  

Děti si svůj den pěkně užily, počasí nám přálo a s dobrou náladou jsme se vrátili do 

MŠ.  

 

 

 

 

 

uč. Miluška Funková, Petra Filková 

  



Berušky na exkurzi ve sklárně Moser 

Dne 7.6.2017 jsme navštívili s Beruškami v našem městě nejznámější sklářský 

podnik Moser.  

Po přivítání byl dětem promítnut krátký dokument, jak se sklo vyrábí a z čeho.  

Děti si poté prohlédly muzeum skla, kde viděly unikátní kousky. Nejvíce jsme se 

s dětmi těšili, jak se podíváme k pecím a na foukání skla. 

Děti byly unešené, s úžasem pozorovaly mistry skláře, co všechno dokážou. Velmi 

jsme je obdivovali, jak jsou šikovní a v jakém horku u pecí pracují.  

Exkurze se nám velice líbila a doporučujeme ji i jiným třídám.  

Cestou zpět jsme se prošli i kolem řeky Ohře a děti si stihly chvilku pohrát na hřišti na 

Meandru Ohře. 

Chtěli bychom poděkovat paní Antonové, která nám návštěvu v Moseru zařídila.  

 

 

Uč. Miluška Funková, Petra Filková 



Poslední návštěva Medvídků v knihovně v Lidické ulici 

„Kouzla a vůně bylinek“ 

V pátek 9.6.2017 nás uvítala paní knihovnice Čápová novou knižní novinkou D. 

Krumpperové –„Jde se lesem“, s pěknými ilustracemi E. Chapíkové.  

Děti si se zájmem vyslechly úryvek z této knihy, která se hodí na prázdniny, o chlapci 

Toníkovi, který přijel z města k babičce na samotu u lesa. Zde prožívá neobyčejná 

dobrodružství s loupeživým rytířem Bolemilem, lesním skřetem i malým hodným 

křítkem  v lese i na louce.  

Setkává se s jezevcem, levandulovou i heřmánkovou panenkou a učí se poznávat 

vůni i kouzla bylinek, jejich využití při léčení odřenin, puchýřů, nachlazení, chrapotu, 

na dobré trávení, proti pocení, vyrážce, otokům: MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ, 

OSTRUŽINÍK, JITROCEL KOPINATÝ, LEVANDULE LÉKAŘSKÁ, ČESNEK 

MEDVĚDÍ, HEŘMÁNEK PRAVÝ, KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ, ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ, 

KOPŘIVA DVOUDOMÁ, MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ.  

Děti si též očichaly heřmánkový čaj a dotekem na ruce poznávaly vůni z balzámu 

levandule. Nakonec si zopakovaly využití těchto bylin a byly pochváleny, že byly 

pozorné a správně odpovídaly na otázky pí knihovnice.  

Po prohlížení knih se rozloučily děti společnou fotografií a těší se na další setkání 

v novém školním roce. 

 

Uč. Alena Pejšmanová 



Volejbalové turnaj u AC Startu 

Třída Berušek (6-7 let) 

Turnaj jsme navštívili 16.6.2017. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží mimo 

hlavní turnaj, za které dostávaly bonbony. Děti všechny soutěže měly splněny velmi 

rychle.  

Samotný turnaj byl v přehazování míče přes síť. Byla jen jedna soutěž, která trvala 

celé dopoledne. Zpočátku organizace byla komplikovaná, ale děti rychle pochopily 

systém a pak vše šlo podle plánu.  

Dětem se akce líbila, dostaly krásné dárky na památku.  

 

 

 

 

Zapsala Petra Filková 

28.6.2017 

  

http://msnakopecku.rajce.idnes.cz/Berusky_na_micovych_hrach/


Výlet na letiště a hvězdárnu 

Třída Berušek 

Dne 21.6.2017 jsme se třídou Berušek vyrazili na poslední výlet školního roku i 

poslední náš společný výlet a náramně jsme si to užili.  

Autobus nás vyzvedl přímo před školkou a odvezl nás nejdříve na letiště, kde nás 

přivítala a provázela paní Sakáčová. Děti prošly bezpečnostní kontrolou, jako kdyby 

chtěly odletět a dostaly kartičku návštěvníka. Společně jsme si pod rentgenem 

prohlíželi, co si nesou v batůžku za svačinu, a u pití jsme testovali, zda v něm není 

přítomná výbušnina.  

Venku jsme si prohlédli v hangáru soukromá letadla, protože se nám nepoštěstilo a 

žádné zrovna nepřilétlo nebo neodlétalo. Hasiči na letišti nám předvedli vybavení 

hasičských aut a nechali děti stříkat vodu z vodní pistole. Následně nám ukázali i 

vodní dělo na autě a vodní clonu. Dětem se to velice líbilo, především když se otočil 

vítr a stříkalo to na ně.  

Po prohlídce letiště nás autobus převezl na hvězdárnu na Hůrkách. Tam jsme využili 

prostoru a času a děti si snědly svačinku, na kterou se vždy moc těší.  

Na hvězdárně jsme společně zhlédli film o vesmíru a Měsíci. Pak se děti podívaly na 

velký dalekohled. Obdivovaly také stahovací střechu pro pozorování hvězd. Na 

speciální váze zjistily, kolik by vážily na Měsíci či jiné planetě.  

Protože jsme měli už málo času, vydali jsme se zpět do školky na obídek.  

Výlet se vydařil, děti si přivezly mnoho zážitků, nových informací a na památku 

kapesní sluneční hodiny.  

 

 

Zapsala: Petra Filková, Miluška Funková 

http://msnakopecku.rajce.idnes.cz/Vylet_na_letiste_a_hvezdarnu_-_Berusky/


ZAZVONIL 

 

 

A 

ŠKOLNÍMU ROKU 2016/2017 

JE KONEC 

 

PŘEJEME VŠEM DĚTEM 

HEZKÉ PRÁZDNINY, AHÓÓÓJ!!! 

 

P.S. Fotografie z akcí ke stažení naleznete na web. str. 

materinkykv.cz (MŠ Mozartova 4) v záložce „fotografie“. 


