KARNEVAL K MDD 2O18.
V pátek 1. 6. 2018 dopoledne proběhl k MDD tradiční „ Karneval “. Děti, paní učitelky a asistentky se v
maskách sešly na vyzdobené zahradě naší MŠ. Připravená stanoviště přímo vybízela děti k plnění
pohybových aktivit. Lahodné občerstvení, tvarohový Míša, dodalo další energii.
Letos pomáhaly dokonce 3 studentky z SPgŠ a bylo to moc fajn, na tolik dětí. Vše plynulo ve veselé
atmosféře i diskotéka a průvod sídlištěm. Všem se nám to líbilo i přihlížejícím rodičům a přátelům školy.A
hlavně nám opět vyšlo počasí … Tak ahoj za rok...
Zapsala : Ilona Chrobáková

Výlet do motýlího domu s dvouletými dětmi
6.6.2018 jsme jeli s motýlkovou třídou dvouletých dětí na výlet do Karlových Varů – do motýlího
domu na Dianě. Děti byly velice šikovné. Nejprve jsme jeli MHD, kde všechny děti krásně vzorně seděly a
koukaly. Pak jsme došli na lanovku, která se jim také moc líbila, až jsme nakonec dorazili do motýlího domu.
Ještě před domem si děti mohly pohladit ochočeného páva, který nám nakonec ukázal i svůj nádherný
barevný ocas. v motýlím domě se všechny děti chovaly naprosto skvěle. Na motýlky jen koukaly, nesahaly
na ně. Dokonce když si nějaký motýlek na někoho chtěl sednou, spíše se bály. U motýlího domu jsme si
také prohlédli zvířátka z minizoo (koně, prasátka, kozy) a jeli jsme opět lanovkou dolu. po cestě jsme se ještě
zastavili a snědli si oplatky a děti si mohly vyzkoušet skákání na zvonkohře. Na zpáteční cestě MHD už byly
děti dosti unavené a kolébání autobusu je málem uspalo, ale nakonec jsme vše skvěle zvládli a dorazili do
školky na oběd po svých.

POZNÁVÁME NAŠE MĚSTO.
7.6.2018 se těšily děti z Kytičkové třídy, na jízdu vláčkem po našem městě.
Po ranní svačince ve školce jsme se vydali pěšky k Tržnici.
Zde na nás již čekal vláček, který nás provezl po kolonádě až do Březové, kde jsme se proběhli a pak hurá
na svačinku od maminky, která v přírodě chutná nejlépe.
Takto posilnění jsme opět nasedli do vláčku a sledovali jsme cestu zpět. Viděli jsme tenisovou halu, přilehlé
lázeňské parky, letní kino, galerii, hotel Pupp, divadlo a pak nás čekala další zastávka, tentokrát u Vřídla. Po
jeho zhlédnutí jsme se všichni těšili na oplatku a vyzkoušeli jsme i zvonkohru na kolonádě.
A pak nás už čekala poslední etapa našeho putování po městě, kdy jsme se vraceli okolo pošty k závěrečné
zastávce opět u Tržnice.
Celé naše putování provázelo mávání a hlavně spontánní zpívání písní, které jsme se naučili v průběhu roku
a které se dětem nejvíce zapsali do paměti. Vládla příjemná atmosféra a pochvalu si zaslouží všechny děti,
ale zejména ty nejmladší, které vše výborně zvládly.
Při zpáteční cestě pěšky jsme se již všichni těšili na oběd a odpočinek ve školce.
Takže: „Sláva nazdar výletu, výletu, výletu…..“
Zapsala: Eva Vodová.

NÁVŠTĚVA KRAJSKÉ KNIHOVNY V KARLOVÝCH VARECH
Dne 7.6.2018 se třída broučků zúčastnila návštěvy krajské knihovny v Karlových Varech, kde je čekal
pohádkový kvíz/hádanky z klasických starších ale i novodobých pohádek, co se týkají pohádkového
povolání.
Děti si procvičily pozornost, rychlou reakci a odpověď pohybem. Pozornost tím, že paní knihovnice četla
otázky a děti bedlivě naslouchaly a poté odpověděly, rychlou reakci tím, že každý měl co nejrychleji
odpovědět na otázku a odpovídání pohybem – otázky na ano/ne, pokud byla odpověď ano, děti tleskly,
pokud ne, duply.
Dětem se v knihovně moc líbilo, mohly si také prohlédnout dětské knihy.

Zapsala: Marie Řezáčová

VÝLET AUTOVLÁČKEM
Děti z Broučkové a Motýlkové třídy se vydaly pátek 15. 6.2018 na okružní jízdu autovláčkem po Karlových
Varech. Mladší děti dojely městským autobusem k Tržnici, starší došly pěšky a tam již na ně slíbený
autovláček čekal. Usadili jsme se do vagonků a jízda mohla začít. Od Tržnice jsme se dostali do centra
města, projeli kolem kolonád, divadla, Grandhotelu Pupp, Galerie umění, Poštovního dvora a Gejzírparku až
do Březové k Hotelu Green Paradise. Tam jsme si udělali přestávku s občerstvením, děti se proběhly,
prohlédly si okolí a vydali jsme se na cestu zpět. Během zpáteční jízdy jsme si i zazpívali, na Divadelním
náměstí jsme dětem zakoupily karlovarskou oplatku a již jsme pokračovali směrem k Tržnici. Odtud jsme
opět autobusem a někteří pěšky dorazili zpátky do naší MŠ. Výlet se nám všem velice líbil.

Klášterec nad Ohří
Dne 22. 6. 2018 se třída kytiček, sluníček a broučků zúčastnila výletu do Klášterce nad Ohří, kde jsme měli naplánovaný
bohatý program. Nejprve jsme shlédli krátkou divadelní pohádku. Pohádka byla velice veselá a úsměvná. Po pohádce
jsme se rozdělili na dvě skupiny, první skupina šla na vysokou věž, kde jsme měli nádherný výhled na okolní hory. Druhá
skupina šla do podzemí, kde jsme si mohli prohlédnout loutky. Od nejstarších po ty nejnovější. V podzemí jsme si také
mohli prohlédnout peklo nebo trpasličí svatbu či skřítkovské domečky. Cestou na autobus jsme se prošli v zámeckých
zahradách a unavení, plní zážitků se vrátili zpět do školky.
Zapsala: Hlavinková

Výlet – Ježíškova cesta
Dne 26.6.2018 se třída Broučků zůčastnila výletu na Boží Dar na Ježíškovu cestu. Děti po cestě čekalo
mnoho úkolů které musely splnit. Správné odpovědi zaznamenávaly do kartiček, které jim pak byly
orazítkovány a děti byly náležitě odměněny.
Výlet se nám všem moc líbil a těšíme se na další.

Zapsala: Marie Řezáčová

