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Evropský týden mobility
Berušky ve světě záchranářů
Dne 14.9.2016 jsme objednaným autobusem vyrazili na dopravní hřiště v Centru
zdraví a bezpečí u KV Areny. Tuto sportovně vzdělávací akci pro děti pořádala
Městská policie Karlovy Vary.
Pro děti bylo připraveno celkem 6 stanovišť, kde soutěţily a plnily úkoly. Stanoviště
navštěvovaly po skupinkách. Všechny hry byly zaměřeny na oblast bezpečí, chování
při mimořádných událostech a dopravní výchovu.
Děti si s sebou vezly cyklistické přilby, které uplatnily při jízdě na odráţedlech.
Ostatní děti se učily pravidla pro chodce. Další stanoviště byla např. vybarvování
semaforů a povídání si o mimořádných situacích týkající se provozu, pohybová hra
semafor, skládání puzzlů (telefonní čísla tísňových linek), běhací pexeso a nácvik
telefonického oznámení události, určování správného a nesprávného chování na
chodníku a silnici a prohlídka sluţebního policejního vozidla.
Za splnění děti dostaly jako odměnu pexeso, omalovánky a bonbonek. Také pro ně
byl připraven pitný reţim formou pitíčka, které se při nádherném letním počasí hodilo.
Jelikoţ děti plnily úkoly velice obratně a byly šikovné, stihly si ještě zaskákat na
nafukovacím hradu.
Tato akce se velice povedla, všem se nám tam líbilo a zcela jistě pojedeme zas.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
15.9.2016
Medvídci
Sportovně vzdělávací akce – seznámení s areálem „Světa záchranářů“
Ve čtvrtek 15.9.2016 se vypravila třída Medvídci na pěknou akci. Vyrazili jsme jiţ
v 8.00 pěšky do Dolních Drahovic na autobus MHD č.6, který nás dovezl ke KV
Aréně. Zde na nás čekali pracovníci Světa záchranářů, studentky SPgŠ s p.
profesorkou Pajánkovou a členové Městské policie z oddělení prevence a dohledu.
Po slavnostním zahájení se děti rozdělily do dvou skupin a postupně podle
harmonogramu plnily úkoly na šesti stanovištích pod dohledem p. učitelek s asistencí
studentek praxe. Kaţdý úkol se podařilo splnit všem dětem - někomu rychleji, ale
zúčastnily se všechny, i ty,které se zpočátku ostýchaly.
V pohodlí altánku po nezbytné hygieně chutnala svačinka dvojnásob. Průběh akce
jsme zdokumentovali momentkami. Všechny děti na závěr dostaly odměnou
omalovánky a pexesa, jen nerady odcházely zpět do MŠ. Tentokrát nás vezl autobus
MHD č.3 aţ do stanice Národní.
Všichni jsme byli spokojení, počasí přálo, akce se vydařila.
Zpracovala Jarmila Votíková

Procházka na Tři kříţe
třída Kuřátek
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 jsme se s dětmi vydali na výšlap na vyhlídku Tři kříţe. Ve
školce jsme se celý týden věnovali tématu „Naše město“ a tak jsme se těšili, ţe si
centrum Karlových Varů prohlédneme naţivo a z výšky.
Ještě ve školce jsme si prohlédli trasu na mapě a zakreslili jsme si, kudy půjdeme.
Počasí nám přálo, takţe jsme hned po dopolední svačině mohli vyrazit. Děti jsou na
vycházky do lesa nad školkou jiţ zvyklé, proto netrvalo dlouho a uţ jsme byli na
vyhlídce pod Třemi kříţi. Tady jsme si udělali první zastávku. Ukázali jsme si na
mapě, kde se nacházíme a poté jsme z altánku pozorovali a poznávali budovy
našeho města. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali v našem výstupu. Děti se uţ
nemohly dočkat, aţ si snědí svačiny, které si nesly v batůţcích, takţe jsme u Třech
kříţů byli coby dup. Po malé svačince jsme si zkontrolovali podle mapy, zda jsme
došli do našeho cíle a poté jsme z vyhlídky hledali budovy, které děti jiţ znají –
Diana, Thermal, kolonáda, Vřídlo.
Zpáteční cesta z kopce nám rychle utekla, děti si sbíraly bukvice, hledaly houby a
první barevné listy.
Zapsala: M. Meineltová

HRAVĚ S DĚTMI ZDRAVĚ
20.9.2016
Projekt zvaný ,,Hravě s dětmi zdravě“ podpořený finančně Karlovarským krajem na
MŠ Mozartova organizoval spolek rodičů zdravizestravy.cz. Jednalo se o
zábavně-poučné odpoledne, na kterém se děti a jejich rodiče seznámili s
informacemi, jak do jídelníčku zařadit zdraví prospěšné suroviny a domácí jídelníček
tak i obohatit. Pro všechny přítomné byly nachystány ochutnávky zdravých svačinek.
Zároveň byla pro rodiče k dispozici broţura s recepty a pro děti malé soutěţe.

Děkujeme za účast!

Pozn. Fotografie (jako ze všech akcí) k nahlédnutí ve fotogalerii.

1. Knihovna – třída Berušek
Dne 22.9.2016 byla naše třída poprvé v knihovně v Lidické ulici.
Opět jsme se pozdravili s p. Čápovou, která nás přivítala. Zopakovali jsme si pravidla
chování v knihovně a správné zacházení s kníţkami.
Paní knihovnice nám začala vyprávět o naší České zemi, praotci Čechovi, o Velké
Moravě, o kníţeti Mojmírovi, o stavbách a basilikách.
Začala 15. stoletím četbou a ukázkou z knihy „Karel IV.“ od Renaty Fučíkové, poté
vyprávěla o stavbách, které Karel IV. postavil (Praha, K. Vary, Monte Carlo). Dále
nám vyprávěla o Janu Husovi, Janu Ţiţkovi. Historii čerpala z knihy „Tajemství
starého dubu“ – Marie Hruškové. Poté jsme měli ukázku z knihy „Osobnosti českých
dějin“. Paní knihovnice krátce také seznámila děti se 16., 17., 18. stol. aţ po
současnost. Také si s dětmi povídala o českých spisovatelích (Němcová, Erben, ..),
hudebnících ( Smetana, Dvořák), o českých zvycích, tradicích, o typických českých
jídlech.
Děti poznaly hlavní město Prahu, našeho současného p. prezidenta, věděly i jaká
řeka protéká Prahou i Karlovými Vary.
Nakonec jsme si přečetli pohádku od K. J. Erbena „ České pohádky – Rozum a
štěstí“, ale i moderního autora Aloise Mikulku „Darebácké zkazky - Nebezpečná
čarodějnice“.
Po krásných záţitcích z četby si děti samostatně prohlíţely kníţky s různými
tématikami. Bylo to velmi zajímavé i poučné dopoledne.

Zapsala: Mgr. Petra Filková

