JARNÍ NÁVŠTĚVA BERUŠEK NA FARMĚ KOZODOJ
Dne 3.4.2018 jsme opět zavítali na farmu Kozodoj ve Staré Roli, abychom pozdravili naše zvířecí
kamarády a přivítali nové přírůstky. Autobus nás zavezl k zahrádkářské kolonii, odkud jsme vyrazili pěšky
na farmu. Cestou kolem řeky Rolavy děti pozorovaly rozkvetlé jarní zahrádky (bledule, krokusy, sněženky)
a u rybníku " U Mlejna " hnízdící labutě a kachny. Viděli jsme i nákladní vlak, který uháněl nad řekou. Po
příchodu na farmu nás přivítala Anička a poděkovala za suché pečivo, mrkev a jablíčka, které přinesly
některé děti ( Domča, Míša H., Luisa, Sofinka ).Po přivítání jsme zamířili za ovečkami Božkou a
Formulkou. Na farmě se narodila 2 jehňátka. Ovečce Krasavici před 6 dny, které již mezi námi pobíhalo.
Děti dostaly úkol vymyslet pro ni jméno. Ovečce Čertici se jehňátko narodilo dnes ráno a bylo ještě v
porodně, do které se šly děti podívat. Pak jsme se šli podívat na nové malé prasátko se jménem
Šlehačka, které přišlo na farmu od rodiny z paneláku. Poté jsme zamířili pozdravit naše staré známé
kamarády – krocany Adama a Karla, perličku, prasátko Piškota, čuníky Marušku a Berušku, berana
Belmonda, kozla Lojzu a nádherné lamy. V učebně, po malém občerstvení, děti na tabuli nakreslily
zvířata, které viděly na farmě. U králíků Anička dětem ukázala jejich nory, kterým na farmě říkají " králičí
metro ". Děti dávaly králíkům mrkev, na které si moc pochutnali. Naším posledním kamarádem byl bělouš
Riky, se kterým se děti pohlazením rozloučily. Na závěr jsme s dětmi vybírali jméno pro jehňátko, které
jsme nakonec pojmenovali TŘPYTKA. Na farmě se nám moc líbilo i sluníčko nám přálo. Po rozloučení
jsme se vydali zpět k autobusu, který nás odvezl do MŠ.
Zapsaly: M. Funková
A. Pejšmanová

EKOLOGICKÁ FARMA - „ KOZODOJ“
třída KUŘÁTKA
V úterý 10. dubna jsme s dětmi navštívili farmu „Kozodoj“ ve Staré Roli.
Malým autobusem jsme dojeli až na místo, kde nás čekala farmářka Anička. Metodou prožitkového učení,
měly děti možnost získat nové vědomosti o zvířatech. Farmářka nám ukázala jednotlivé druhy
hospodářských zvířat a vyprávěním příběhů nás seznámila s jejich životem. Děti nejen poslouchaly
vyprávění, ale zvířata i krmily a hladily je. Děti byly spokojené a nebály se pohladit ani krocana Karla.
Ve stodole jsme měli čas vnímat nové vůně a naslouchat přírodě. Nakonec jsme šli na pastviny. Farmářka
děti pochválila, že byly moc hodné a nerušily zvířata křikem. Dětem se výlet líbil a hned při příjezdu do
školky se ptaly, jestli pojedeme zase zítra.

Uč. Hricková Jitka

EXKURZE BERUŠEK V ÚPRAVNĚ VODY BŘEZOVÁ 17. 4. 2018
Po příjezdu autobusem nás přivítal mistr úpravy vody p. Petr Fučík, který nás po celou dobu prováděl
areálem objektu. Nejprve děti shlédly pohádku " O vodičce ", která dětem ukázala koloběh vody v přírodě.
Děti se dozvěděly, že zde je největší úpravna pitné vody na Karlovarsku. Zdrojem surové vody pro
úpravnu je přehradní nádrž Stanovice, což je velmi kvalitní přírodní zdroj. V úpravně si děti prošly všechny
3 patra, v nichž se využívají 3 stupně technologie úpravy vody – koagulace, filtrace doplněná ztvrzováním
a ultrafiltrace. Vše je plně automatizováno a řízeno počítačovým řídícím systémem. Po finální úpravě
vlastností pitné vody a desinfekce se voda ošetřuje dávkováním chloru a poté voda odtéká do vodojemu
upravené vody. V prostorách budovy jsme také viděli chemickou laboratoř, ve které kontrolují kvalitu pitné
vody. Dětem se exkurze moc líbila, byly moc hodní a zvědaví, nejvíce se dětem líbil starodávný telefon,
který si vyzkoušely. Těmito hezkými zážitky se děti zároveň připravily na oslavu Dne Země.
Zapsaly: M. Funková
A. Pejšmanová

Dubnová návštěva knihovny
třída Medvídků
Dne 20.4.2018 jsme po delší době opět navštívili knihovnu v Lidické ulici. Paní knihovnice si pro nás
připravila povídání o encyklopediích. Děti se dozvěděly, k čemu nám encyklopedie slouží a jaké různé
typy existují.
Na ukázku vybrala dětskou encyklopedii, kterou provází myška a objevuje různé zajímavosti. Děti
poznávaly kytičky, stromy a keře, hmyz a ptáčky a spoustu jiných živočichů. Následoval pohádkový příběh
O třech malých medvíďatech, které napálila kmotra liška.
Po vyprávění si děti mohou samy půjčit knihy z dětského oddělní a prohlížet si je. Návštěva knihovny je
vždy velice poučná a už teď se těšíme na další.
Zapsala: Petra Filková

Medvídci – Výlet na Kozodoj
V rámci akce „Chceme čisté město“ jsme se v pondělí 23. 4. 2018 zúčastnili speciální návštěvy na
Kozodoji. Tentokrát nás kromě prohlídky zvířátek čekal i úkol. Společně s dětmi jsme sbírali nepořádek na
pastvině, kde se 19. 5. uskuteční bio slavnosti. Po velkém úklidu nás průvodkyně Petra vzala na prohlídku
celé farmy. Viděli jsme, jak zvířátka vyrostla za poslední rok. Pozdravili jsme králíčky, prasátka Marušku a
Piškota a také nový přírůstek prasátko Šlehačku. Poté na děti čekalo překvapení v podobě právě
narozených kůzlátek, která se teprve učila chodit a pít od maminky kozy. Poté si děti pohladily krocana
Karla a ve výběhu krmily lamy a kozy. Na rozloučenou jsme si pohladili koně Bobíka a děti dostaly za úklid
malou sladkost.
Zapsaly: Filková Petra
Meineltová Mirka

