
Poslední návštěva třídy Medvídků v knihovně 

7. 5. 2019 

 

Paní knihovnice tentokrát dětem přiblížila blížící se Státní svátek 8. 5. – den 

osvobození, který se slaví v celé Evropě. Hovořila o spisovatelích Karlu Poláčkovi a 

Josefu Čapkovi. Děti si vyslechly úryvek z knihy K. Poláčka „ Edudant a Francimor.“ 

Příběh děti zaujal, byly pozorné a tak správně odpovídaly na otázky k danému 

tématu. 

Následovala četba pohádky K. Čapka „ O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu“. Děti 

se učily, z knihy Vlasty Hurtíkové podle zjednodušených obrázků, které ukazují děj – 

piktogramů, vyprávět děj pohádky. Příběhy s piktogramy pomáhají dětem lehce a 

radostně objevovat čtenářský svět. Po prohlížení oblíbených knih jsme se rozloučili 

s paní knihovnicí a poděkovali za spolupráci. Děti si během školního roku z knihovny 

odnesly spoustu příjemných zážitků. 

 

                                                                                                                 Zapsala:  J. Hricková 

A. Pejšmanová 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŽABIČKY NA KOZODOJI 

 

V úterý 7.5.2019 si třída Žabiček  vyrazila na Ekofarmu Kozodoj. Děti byly natěšené už když 

nás u školky vyzvedl autobus. Jelikož jsme byli na Kozodoji poprvé, nejdříve jsme se museli 

seznámit s pravidly farmy a jak se chovat ke zvířátkům.  

Abychom měli sílu projít pastviny a farmu, děti se pořádně posílily svačinkou v  místní 

klubovně.  

Poté už jsme vyrazily dobrodružnou cestou z kopce na pastvu za oslicí Violkou a Vendulkou. 

Pohladili jsme si také koníka Rickyho a Zipa, kterého jsme si i dobře prohlédli. Poslední 

obyvatelkou pastviny byla kravička Miluška, která předvedla celé třídě svůj dlouhý jazyk, 

když půlku dětí olízla.  

Z pastviny jsme se šli podívat na krocany Karla a Adama, kachny, housera, slepice a také 

malá žlutá kachňátka. Opodál ve chlívku bydlí prasátka Šlehačka a Mařenka a Piškot. Děti si 

mohly nakrmit suchým chlebem lamu Lambadu a přes plot pozorovaly malá kůzlátka a kozy.  

 

Naše průvodkyně Petra vyprávěla dětem na seně pohádku o slepičce Kuřinožce, která 

schovávala snesená vajíčka.  

Cestou zpět k autobusu jsme se ještě zastavili u kováře, který právě koval koníkům podkovy.  

Během celého pobytu na farmě nás doprovázely mazlivé kočičky. 

 

Naše první velká výprava mimo školku dopadla skvěle, děti se vrátily nadšené a unavené.  

Zapsaly: P. Filková, M. Funková 

 

 


