
BERUŠKY V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ DVORY 

TÉMA: "PIRÁTI" 

Dne 15.5. Berušky opět navštívily KK ve Dvorech. 

Po příchodu do dětského oddělení nás přivítala p. knihovnice, která měla pro děti připravený pestrý 

program o pirátech. Děti poslouchaly četbu o pirátovi Kolískovi z knihy " Podivuhodná vyprávění piráta 

Kolíska " od Václava Čtvrtka a zapojovaly se do příběhu formou otázek, hádanek a rozhovoru. Zahrály si 

hru: " Co chybí pirátovi? " (klobouk, páska přes oči, náušnice, dalekohled). Na IT se dětem zobrazovaly 

částečné obrázky pohádkových postav, které měly děti za úkol uhodnout. Dětem se moc líbila hra: " Muž 

přes palubu ", kde svou správnou odpovědí zachránily tonoucího se piráta z vody zpět do lodě. Po všech 

splněných úkolech si děti nakreslily svého piráta nebo pirátku. Nakonec si děti prohlížely knížky pro děti. 

Návštěva v knihovně se Beruškám moc líbila, poděkovali jsme p. knihovnici za pěkný program a vyrazili 

jsme autobusem MHD zpět do MŠ. 

 

Zapsaly: M. Funková  

A. Pejšmanová 

 

 



BERUŠKY U HASIČŮ 

Dne 22.5.2018 se Berušky vypravily na návštěvu k hasičům do Rybář. 

Po přivítání se nám věnovali hasiči Ondra a Vojta, kteří měli pro nás připravený velmi pěkný program. Děti 

si prohlédly velké hasičské auto a jeho vybavení, které hasiči potřebují k záchraně životů při požárech, 

dopravních nehodách a jiných záchranných akcích. Prohlédli jsme si např. kyslíkovou masku, 

vyprošťovací kleště a proudové hadice. Hasiči dětem také ukázali své zázemí na základně (kuchyň, 

ložnici, posilovnu, koupelnu), kde tráví svůj odpočinek před namáhavou prací. Hasič Ondra dětem 

předvedl rychlý seskok po tyči při výjezdu. Na závěr děti viděly zákrok s vysokým výsuvným žebříkem, 

poslechly si sirénu a každý si vyzkoušel stříkat hadicí s vodou. Z hasičárny jsme odcházeli s mnoha 

zážitky a novými znalostmi ze života hasičů. 

Bylo to velmi zajímavé a pěkné dopoledne. Cestou zpět autobusem MHD si děti povídaly, co všechno 

zažily a viděly. 

 

Zapsaly: M. Funková 

A. Pejšmanová 

 

 



HRY BEZ HRANIC – třída Medvídků 

 
 Ve středu 23. května 2018 se naše třída zúčastnila sportovního dopoledne na hřišti ZŠ 
Komenského.  
Akci ve spolupráci s MŠ Cestička připravila HC Energie Karlovy Vary. Do organizace se zapojila také třída 
ze sportovního gymnázia při SPgŠ. Studenti a mladí hokejisti si pro děti připravili různá stanoviště. Naše 
třída se rozdělila na dvě skupiny a postupně jsme stanoviště procházeli. Děti například trénovaly skok 
v pytli, běh, různé skoky, štafetové disciplíny, závody v družstvech, hry s padákem či zacházení 
s florbalovou hokejkou.  
Na závěr byly všechny děti pochváleny za skvělé sportovní výkony a byly odměněny medailí, diplomem a 
sladkostí. 

Zapsala: M. Meineltová 
 

 



MEDVÍDCI NA NÁVŠTĚVĚ V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ 
 

 Ve středu 30. května 2018 jsme se s dětmi vydali na poslední návštěvu krajské knihovny ve 
Dvorech.  
Tentokrát bylo téma besedy „Piráti“. Paní knihovnice zahájila povídání četbou z knihy „Podivuhodné 
vyprávění bývalého piráta Kolíska“. Poté dávala dětem otázky k textu a děti postupně zjednodušeně 
převyprávěly děj. Následovala práce s interaktivní tabulí – děti doplňovaly předměty, které chyběly 
pirátovi, poté dle kousku obrázku hádaly, jaká by to mohla být pohádková postava. Poté děti společnými 
silami kreslily obrázek – vždy mohl jít kreslit ten, kdo správně odpověděl na otázku.  
Na závěr si děti prohlížely knihy dle svého výběru a pak už nás čekala jen cesta zpět autobusem. 
 

Zapsala: M. Meineltová 
 
 

 
 


