
Tříkrálová sbírka – MŠ Krymská 12 

Dne 3.1.2019 začala v Karlových Varech již po devatenácté Tříkrálová sbírka. 

Naše mateřská škola měla tu čest se jí poprvé regulérně a v plném nasazení 
zúčastnit. 

Děti byly nadšené, obleky a koruny jim velmi slušely. Dostali jsme všichni požehnání 
od plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Koledníkům poděkovala za vytrvalost, 
nadšení a ochotu primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, která byla rovněž 
přítomna. 

O to víc nás těšil záměr této sbírky, jejíž výtěžek je určen na provoz týdenního 
stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou ve Staré Roli. 

Po slavnostním zahájení u hlavní pošty jsme vyrazili na první „koledování“ přímo do 
města a navštívili obchody, cukrárny, též karlovarskou polikliniku. 

Tak někdy zase jako se v písni zpívá „ My tři králové jdeme k vám „…………….  

 

 

 

 



                       VÁNOČNÍ BESÍDKA U MOTÝLKŮ.  

 

15.1.2019 se konala besídka pro rodiče. Přítomno bylo celkem 13 dětí a navštívit nás 
přišlo hojné množství rodičů, prarodičů a přátel školy. 

Dětičky se na své první vystoupení před „ publikem“ svědomitě chystaly pod vedením 
paní učitelky Evy Vodové, Marie Řezáčové a chůvy Magdalény Plaché. 

Pásmo jsme sestavili z písní, básní a tanečků, které jsme se průběžně učili. 

Nechyběl ani doprovod dětí na DHN a pověstnou třešničkou pak byla dramatizace 
pohádky. Děti ji hrály s velkou radostí a celá besídka se nám velmi pěkně vydařila. 

Děti byly velmi šikovné, což nám všem udělalo velkou radost. 

Nachystané dárečky a přáníčka s velkou radostí předaly rodičům a s chutí se pustily 
do občerstvení. To velmi ochotně dodaly maminky, za což jim patří velké 
poděkování.  

 

 

 

 



BESEDA – MĚSTSKÁ POLICIE 

 

V úterý 22.1.2019 naši MŠ navštívil příslušník Městské policie z Karlových Varů. 

Besedy se zúčastnily starší děti ze Sluníček, Kytiček a Broučků.  

Děti se seznámily s tím, co všechno musí mít policista u sebe a jak má být správně 

oblečen, co MP dělá a jaké jsou jeho úkoly. Dětem se to moc líbilo, byly aktivně 

zapojeny do rozhovoru a do aktivit – třídění obrázků (správné x špatné chování).  

 

 

 

 



PÍSNIČKOVÉ ČAROVÁNÍ 
 

Dne 31.1.2019 se všechny děti zúčastnily divadla v MŠ, které neslo název „Písničkové 
čarování“. 
Pan uvádějící s dětmi zpíval i tančil a dokonce, jak je již zmíněno v názvu, s dětmi i 
čaroval. 
Dětem se to líbilo a myslím, že na to budou rády vzpomínat. 
 

 
 

 
 

 



 

 

Lesní pedagogika 

Dne 28.1.2019 v naší Mš proběhla výuka o lesní pedagogice. 

Děti byly poučeny o tom, jak se v lese správně chovat, co je pro 

les prospěšné a co naopak. Z obrázků si mohly prohlédnout 

zvěř, která v lese žije. Dále si také mohly prohlédnout a osahat 

ukázky paroží, což u dětí vzbudilo velký zájem. Dětem se 

přednáška velmi líbila a na konci každý účastník dostal diplom. 

 

 


