DNY PRO MŠ V CENTRU ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

V pondělí 11.9.2017 jsme s předškoláky (celkem 22 dětí) vyrazili do centra zdraví a bezpečí.
Děti ze všech tří tříd – Sluníček, Broučků i Kytiček – si vyzkoušely 4 různé stanoviště, při nichž
nás provázely studentky ze střední Pedagogické školy a na každém měly možnost si
vyzkoušet a naučit se něco nového.
Pravidla pro chodce a cyklisty i s jízdou, co dělat smíme i nesmíme, čísla 158;150;155;112,
vyzkoušely si volat na záchrannou službu, čímž se naučily, co vše musí druhému říct.
Posledním stanovištěm byla rizika v domácnosti a správné, či nesprávné chování s prohlídkou
policejního auta s výstrojí.
Celá akce trvala od 9:00 do 11:00 hodin. Na závěr bylo ukončení, na kterém děti dostaly
dárečky.
Byla to zajímavá a naučná akce, která se dětem velmi líbila.

Zapsala: Sandra Štréblová

VÝSTAVA OSTROVSKÁ KOLEJNICE.

V pátek 22.9.2017 se 16 starších dětí ze Sluníčkové třídy s učitelkou Ilonou Chrobákovou a
asistentkou pedagoga Dagmar Bohatovou v 8.00 hod. vydalo na Dolní nádraží v Karlových Varech.
Odtud autobusem do Ostrova n/ Ohří, kde v místním MDDM od 9.00 hod. shlédly výstavu „Ostrovská
kolejnice“. Asi hodinovou prohlídkou nás provázela paní průvodčí. Modely vláčků, které mistři
modeláři uvedli do pohybu, okamžitě přilákaly pozornost všech dětí. Všichni jsme se dozvěděli
mnoho nového, zajímavého z tohoto oboru. Předškoláci dokázali uplatnit i své znalosti.
Označenou jízdenku, omalovánku a pexeso si pečlivě opatrovaly všechny děti a při loučení již některé
věděly, že se také stanou modelářem….
Vydařený výlet pokazil pouze silný déšť a jízda přeplněným, vydýchaným autobusem.

Zapsala: Ilona Chrobáková

DRAVCI

V pondělí 25.9.2017 jsme se všechny třídy zúčastnily akce „Dravci“. Pán nám ukázal několik druhů
dravců (sovy, výry, orla, sokola) a vždy nám o nich něco řekl. Dozvěděli jsme se čím se živý, viděli jsme
jakým způsobem loví a učí létat. Také nám řekl, zda se u nás objevuje vzácně či ne.
Děti z toho byly nadšené - viděly dravce velice zblízka i jednu malou sovičku si mohly pohladit.
Byl to moc pěkný zážitek, uměl to dětem dobře podat a bylo vidět, že pán dravcům velice dobře
rozumí a že ho jeho práce baví.

Zapsala: Sandra Štréblová

