Botanická zahrada v Dalovicích
tř. Berušky
První říjnové pondělí 3.10.2016 jsme se městským autobusem vypravili do botanické zahrady
v Dalovicích. Neodradila nás ani drobná nepřízeň počasí, děti se vybavily holinkami a teplým
oblečením.
Po příjezdu jsme si v obrostlém altánku rostlinami vyndali svačinku a pořádně jsme se posilnili.
V přírodě dětem chutná nejvíce.
Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny, které se pak vystřídaly.
První skupinka se vydala s Aničkou do zahrady, kde poznávala různé stromy a jejich plody – vřes, jedlý
kaštan, šišky ze stromů, různé listy. Děti hledaly tajný bunkr pro veverky, kde se potom posadily a
poslechly si pohádku o víle Bezince.
Druhá skupina s Petrou mezitím vyráběla sluníčka a ježky z listů, které skládaly a lepily na papír.
Potom si všichni společně povídali o květinách, které můžeme znát z našich zahrad a zahrádek.
Následně si děti zahrály pohybovou hru na rychlost, pozornost a paměť, kde hádaly a hledaly květiny,
které si předtím opakovaly a poznávaly.
Po těchto hrách si děti zopakovaly, co všechno v zahradě poznaly a rozloučily se s lektorkami. Cestou
si ještě zaběhaly mezi uličkami v botanické zahradě a hledaly kaštany. Autobus MHD nás odvezl zase
zpět do školky na oběd.

P. Filková, M. Funková

PRVNÍ NÁVŠTĚVA TŘÍDY MEDVÍDKŮ V KNIHOVNĚ
4.10.2016
Paní knihovnice přivítala děti a seznámila je s prostředím knihovny, děti poučila o správném zacházení
s knihami-to znamená do knih nekreslit, nevystřihovat, opatrně listovat, knihy v pořádku vrátit.
Na otázku, proč se chodí do knihovny? Odpověděla správně Adinka- “Půjčovat a prohlížet si knihy“.
Pak děti vyslechly: „Jak s knihou cestujeme po světě, po cizích zemích“. Co by to bylo za cestování,
kdybychom nezačali v Praze a že v naší České republice mluvíme českým ( slovanským) jazykem.
Jaké slavíme svátky?
Na podzim Dušičky-památka zesnulých-na hřbitov dáváme květiny a svíčky.
V zimě Mikuláš a čert-zpíváme jim písničky. Vánoce-Lukášek H. řekl, že slavíme narození Ježíška.
Jaro-Vynášení Morany( zimy) do řeky. Velikonoce. Pálení čarodějnic.
Na otázku: „Jaká známe typicky česká jídla“ odpovídaly děti: škubánky, knedlo, vepřo, zelo, pečená
kachna, svíčková, rajská a koprová omáčka, bramboračka s houbami, buchty s povidly...
Na otázku:“Kde bydlíme“ odpovídaly děti: v lázeňském městě K. Vary, které založil král Karel IV., který
v Praze založil 1.českou univerzitu a kamenný Karlův most.
Na otázku:“Jaké známe české malíře a ilustrátory“ s pomocí odpověděly děti Josef Lada ( Kocour
Mikeš), Josef Čapek ( Povídání o pejskovi a kočičce).
Z českých autorů jmenujme Boženu Němcovou a K. J. Erbena-jejich pohádky jsou národním
bohatstvím.
Po besedě děti vyslechly ukázku z knižní novinky “Nový domek pro myšku“ a veršovanou pohádku “O
perníkové chaloupce“-měly za úkol určit rozdíly mezi nimi.
Knihy označené červenou nálepkou jsou určené mladším dětem a tyto knihy si mohly děti samo statně
půjčit, prohlédnout.
Na další návštěvu knihovny a zajímavé knižní novinky už se všichni těšíme.

Zpracovala Alena Pejšmanová

PODZIMNÍ CESTA ZA ZVÍŘÁTKY
KOZODOJ – ŘÍJEN 2016
V úterý 11.10.2016 měla třída „medvídků“ zajímavý program a to návštěvu ekologické farmy Kozodoj.
Mikrobus nás zavezl od MŠ až k farmě, kde nás uvítala lektorka Anička s věrným průvodcem psíkem
jménem Čatný ( Chutney). Anička má krásný přístup k dětem i k zvířátkům.
Po tom, co jsme v pohodlí altánku chutně posvačili, vyrazili jsme do terénu. Anička nás velmi
srozumitelnou a zajímavou formou seznámila se jmény, vlastnostmi a životními potřebami zvířat.
Černobílý psík Čatný nás dopprovázel po celou dobu exkurze a byl velmi bystrý a poslušný. Pozorovali
jsme přirozený způsob života králíků a morčat ve výběhu, drůbeže na dvoře. Přikolébal se k nám
baculatý vepřík Piškot,který je zvyklý na děti,doprovázeli nás dva nádherní krocani Karel V., Karel VI.,
ten třetí-Karel VII. byl pro zlobení zavřen v ohradě, dokud se nepolepší. Zažili jsme též krmení
divočáka Marušky, seznámili se s rodinou ovcí-v ní nás zaujal čtyřrohý beran jménem Belmondo a
rodinou koz s rozpustilým kozlem Františkem. Potom jsme v seníku vybrali trochu voňavého sena pro
lamy. Mají tu 3 lamy s krásnou jemnou vlnou, jsou plaché, ale poté,co si nás očichaly, dovolily nám je
krmit senem plným bylinek a nikdo z dětí je nevyplašil.
Pak jsme „medvědí zkratkou“vyrazili na pastviny. Už z dálky nás radostným Í-Á vítali dva oslíci-lépe
řečeno oslice Vendulka a Violka, kravička Doubravka přihlížela zpovzdálí. Kromě oslíků jsou ve výběhu
poník a kříženeček poníka a osla Milouš. Děti se ale nejvíc těšily na velké koně, kterých tu mají pěkné
stádo. Anička nám vysvětlila, že koně nesmíme krmit z ruky, ale protože jsme od Dominičky K. přinesli
koním jablíčka, směli jsme je do výběhu házet a přivolat stádo slovy“ Bando,bando-bašta,bašta“ T i si,
panečku, na jablíčkách pochutnali. Dětem se líbil hnědý hřebec Zip-vůdce stáda, ale Anička vyvedla
z ohrady bělouše Rikyho, který je velmi trpělivý, má rád děti a nechá se bezpečně pohladit.
Potom jsme se s Aničkou, zvířátky a farmou Kozodoj rozloučili, o výletu si dál budeme povídat a
zkusíme zvířátka nakreslit, namalovat. I když v okolí MŠ pršelo, nám počasí přálo, nezmokli jsme,
kromě trochy bláta na botách jsme si přivezli krásné zážitky a posílili vztah k přírodě kolem nás.

Zpracovala Jarmila Votíková

DEN S HORSKOU SLUŽBOU
TŘÍDA MEDVÍDKŮ A BERUŠEK
12.10.2016
Naši mateřskou školu navštívil člen Horské služby Krušných hor pan Míra Račka. Po přivítání s dětmi
je seznamoval s činností Horské služby o tom jak pomáhá vyhledávat ztracené nebo zraněné osoby
nejen v zimě ale po celý rok v každém ročním období.
Při otázce: ,,Co děláte na horách?“ děti odpovídaly: na podzim jezdíme na kole, chodíme na výlety,
sbíráme houby. V zimě bobujeme, sáňkujeme a lyžujeme. „A co dělat v případě, že se někdo ztratí
nebo se kamarádovi stane úraz?“ - je třeba co nejrychleji zavolat dospělého a ten zajistí pomoc
Horské služby.
Pak děti se zájmem shlédly film o práci záchranářů Horské služby, kterým např. pomáhá v lavinovém
nebezpečí speciálně vycvičený lavinový pes při vyhledávání zasypaných lidí. Poučily se, jak se správně
na hory oblékat, aby nedocházelo k podchlazení-oblečení mnohovrstevné je vhodnější. Je třeba dbát
na bezpečnostní pravidla při lyžování, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům. Plán výletů po horách
je vhodné konzultovat s průvodci či Horskou službou a přizpůsobit jej své aktuální tělesné zdatnosti.
Aby se nikomu nic nestalo, je třeba používat značené turistické stezky a dodržovat pravidelné
přestávky s pitným režimem.
Po filmu se děti přesunuly na prostranství před mateřskou školou, kde si prohlédly speciální auto
Horské služby, na pozdrav jim zablikala modrá výstražná světla a zahoukala siréna.
To nejlepší přišlo na konec: odvážné děti si v praxi vyzkoušely slaňování na školní zahradě za vydatné
pomoci ostatních kamarádů.
Všechny děti si za účast a vzorné chování během tohoto zajímavého dopoledne zasloužily bonbon a
odznak Horské služby-všem: PALEC NAHORU !!!

Tímto děkujeme p. Evě Nduwimaně za zprostředkování této poučné akce pro děti!

Zpracovala: Alena Pejšmanová

