JARNÍ NÁVŠTĚVA NA EKOFARMU KOZODOJ
10. 5. 2017
Medvídci
Za chladnějšího, ale slunného počasí jsme se opět vydali za zvířátky na Kozodoj do
Staré Role. Protože jsme tentokrát jeli velkým autobusem, čekala nás delší cesta
pěšky tam i zpět, ale stálo to za to.
Po krátkém občerstvení se nás ujala lektorka Anička, která nás prováděla se svým
věrným psem celým zvířecím areálem.
Dominička přinesla velké množství suchého pečiva s jablky, takže si všechny děti
mohly nakrmit koně, osly, prasata, kozy, králíky a lamy. Pohladily si pejska, kočičky,
hodného bělouše Rikiho, kozičky, prase Piškota i lamy.
Nejvíce je zaujal nejstarší, ale za to nejmazlivější poník Matylda, mláďata kůzlátek,
housátka a také krocan Karel, který se neustále před námi naparoval a dlouho nás i
doprovázel.
Děti si ještě prohlédly novou lesní chaloupku a obdržely pozvánky na Karlovarské
bioslavnosti na Kozodoji 20.5. od 10:00hod do 18:00 hod s bohatým a pestrým
programem, kam mohou zavítat za farmářskými zvířaty i se svými rodiči.

Zapsala: A. Pejšmanová

Berušky na Kozodoji
Dne 3. 5. jsme se s Beruškami opět vypravili na farmu Kozodoj ve Staré Roli, kam se
s dětmi vždy moc těšíme.
Cestou od autobusu na farmu jsme pozorovali nádhernou probouzející se jarní
přírodu, hnízdění labutí na rybníku „U mlejna“ i zpěv ptáčků. Po přivítání na farmě
s Aničkou si šly děti vyrábět voňavá bylinková mýdla.
Nejdříve jim Anička ukázala, z čeho se mýdlo vyrábí a děti si mohly osahat
glycerínovou hmotu v celku. Poté si ji děti zkoušely samy nastrouhat. Anička si
s dětmi povídala o různých bylinkách (levandule, slézu), které mýdlo krásně ovoní a
obarví. Nastrouhanou hmotu si daly děti společně s Aničkou do vodní lázně,
nasypaly sušené bylinky a střídavě pořádně míchaly. Potom Anička nalila horkou
směs do připravených formiček a dala je vychladit do lednice.
Než nám mýdlo ztuhlo, abychom si ho mohli odnést do MŠ, šli jsme společně za
našimi zvířecími kamarády. Po celou dobu nám dělal společnost nový pejsek Čatný.
Jako první jsme potkali husí rodinku, kde nám docela táta houser nahnal strach, jak
si svá housata hlídal a chránil.
Pozdravili jsme také prasátko Piškota a čuníka Mařenku. Nakrmili jsme chlebem kozy
a kůzlata Lojzíka a Smíška. Po procházce na farmě jsme si šli pro hotová mýdla.
Před cestou k autobusu jsme se ještě rozloučili pohlazením koníka jménem Brenda.
Poděkovali jsme Aničce a brzy se opět budeme těšit na návštěvu.

Zapsaly: M. Funková, P. Filková

