Výlet do porcelánové školičky v Thunu
Dne 3.4.2018 se všichni předškoláci společně s paní učitelkami Evou Vodovou, Sandrou
Štréblovou, Marií Řezáčovou a paní asistentkou Ivanou Verzichovou, zúčastnili exkurze v
porcélánce Thun v Nové Roli.
Děti se rozdělily na 2 skupiny, ta první si šla s paní průvodkyní a paní učitelkami do porcelánové
školičky vyrobit vlastní hrneček – měly na výběr z mnoha typů a tvarů a ozdobily si ho různými
obrázky, které se poté spolu s hrnečky vypálí v peci a děti je budou moci běžně používat.
Druhá skupina byla v promítacím sále, kde jim pan průvodce pustil krátký film o tom, jak a z čeho
se porcelán vyrábí a poté se podívaly na samotný proces – jak se porcelán vyrábí. Každý si mohl
uválet kuličku z hmoty, ze které jsou vyrobeny hrnečky, talíře, apod.
Děti si výlet moc užily a mají obrovský zážitek.

Zapsala: Marie Řezáčová

Výlet do minizoo
11.4.2018 jsme se vydali s motýlkovou třídou (dvouleté děti) na výlet. Jelikož jsme si ten týden povídali o
zvířátkách, vyjeli jsme autobusem do minizoo ve Staré Roli.
Tam děti spatřily nejen spoustu domácích zvířátek, ale také zvířátek, které doma nechováme a které
jen tak nevidí, jako třeba činčila, agana, opice atd.
U domácích zvířátek jsme si společně poslechli a zopakovali jaký dělají zvuk a pozorovali jsme
jejich srst a chování.
Dokonce jsme si nakonec mohli pohladit hada, leguána a činčilu. Výlet byl pro děti velikým
zážitkem počínaje jízdou autobuse a hlazením zvířátek konče… Už se všichni moc těší na další výlet.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
V úterý 17.4.2018 - 18 starších dětí se svými učitelkami navštívily knihovnu při SPgŠ K. Vary
v Drahovicích. Od 9:45 do 10:45 hodin se nám věnovala usměvavá paní knihovnice. S dětmi si
povídala o jaru – květinách, hmyzu, zvířátek ve volné přírodě nad ilustracemi knihy. Přečetla
pohádku J. Žáčka „O nenasytném kuřátku“. Prohlížení knih, jejich uspořádání, výzdoba interiéru,
počítače, velké piáno – křídlo – všechny zaujalo a zajímalo. Dětem se moc líbí jakákoli práce
s knihami a v prostředí knihovny obzvlášť.
Děkujeme paní knihovnici a zase můžeme přijít a rozvíjet předčtenářské dovednosti. Už nyní se
těšíme…..

Zapsala: Sandra Štréblová
Ilona Chrobáková

