Návštěva knihovny – třída Berušek
V úterý 9. října jsme s dětmi poprvé v tomto školním roce navštívili knihovnu v Lidické ulici.
Paní knihovnice Čápová si pro děti připravila besedu na téma „Podzim“. Společně s dětmi
zopakovala znaky podzimu, povídala o odletu ptáků do teplých krajin a o tom, jak tráví zimu
zvířata, která tu zůstávají. Poté dětem četla úryvky z knih, které se tématem dotýkaly
podzimu:
Olga Černá – Z domu a zahrady
Katarina Macurová – Proč nekveteš
Markéta Prachatická – Bratři v poli.
Nakonec si děti prohlížely knihy dle svého výběru a některé tituly jsme si vypůjčili do školky.
Zapsala: M. Záhorová

DEN STROMŮ
tř. MEDVÍDCI

Jak důležité jsou stromy pro náš život, jsme si s dětmi připomněli v pátek 19. října.
Na tento den jsme si naplánovali procházku k památnému stromu „Buku u Harta“.
Tento strom patří k nejkrásnějším bukům na Karlovarsku. Roste nedaleko hájovny
v Drahovicích. 14 dětí muselo spojit své ručičky, aby mohutný kmen široký 525 cm
mohly obejmout. Společně jsme se zahleděli do jeho koruny a pozorovali silné větve.
Často se tento svátek oslavuje sázením stromů. I my máme na naší školní zahradě
dětmi zasazenou jablůňku „Přátelství“, která již rodí sladká jablíčka.
Po cestě zpátky jsme pozorovali podzimní přírodu a opuštěné zahrádky, na kterých
bylo v létě tak rušno. Strom si s dětmi ve školce určitě namalujeme. Byla to krásná
procházka.

Zapsaly: J. Hricková, A. Pejšmanová

UKÁZKOVÁ HODINA V MŠ – FLOORBALL

V úterý 23.10.2018 se na školním hřišti MŠ Na kopečku konala ukázková hodina floorballu. Tato akce
se pořádala v rámci celoročního náboru dětí od 5. do16. let a to jak pro chlapce, tak i pro dívky.
Akci zajišťoval FB Hurrican Karlovy Vary, pod vedením šéftrenéra Miroslava Šnajdra, za pomoci
trenéra Lukáše Grundlera. Na ukázku a pro praktické využití přinesli s sebou pro každé dítě
floorballovou hůl a speciální míčky, různé pomůcky na vyznačení trasy pro slalom, probíhání, branky
apod. Všechny děti měly možnost si hravou a nenásilnou formou vyzkoušet základy florbalu, nikdo
nebyl k ničemu nucen, děti samy měly zájem spolupracovat a pořádně se vyřádit. Všichni předem byli
seznámeni s bezpečnostními pravidly a kupodivu je též respektovaly – inu trenéři měli velký respekt a
nikdo nechtěl být z hry vyřazen.
Překvapily nás výsledky některých-jindy nesmělých či neprůbojných dětí-jak byly šikovné a bystré. Na
závěr trenéři rozhodili mezi děti sladkou odměnu, každý si ulovil nějaký bonbonek a všichni byli
spokojeni.
Akce se nám moc líbila, děkujeme trenérům a doufáme, že se akce bude ještě někdy opakovat.

Zpracovala a zapsala Jarmila Votíková

VÝLET DO SVĚTA RIZIK

Ve čtvrtek 25.10.2018 jela třída Berušek autobusem MHD č.3 na návštěvu Centra zdraví a bezpečí u
KV Arény. Setkali jsme se zde se skupinou záchranářů, hasičů a policistů, kteří si děti rozdělili do
skupin, aby se nám pak v menším počtu mohli více individuálně věnovat. Tato práce s menším
kolektivem se pozitivně projevila na spolupráci, zapamatování poznatků a bystrých odpovědích od
pozorných dětí.
První zastavení bylo v modelovém domě, kde děti na názorných pomůckách a obrázcích objevovaly
rizika, číhající na děti v běžném provozu domácnosti – např. ostré předměty, zásuvky, elektrický
proud, voda na podlaze, nepořádek na schodech, nevypnutá žehlička, sporák, trouba, sirky, ostré
hrany nábytku apod.
Druhá část se odehrávala na policejní služebně, kde děti s pomocí promítaných modelových situací
odhalovaly co je správně a naopak nebezpečné a co v dané situaci nejlépe učinit a jak zareagovat na
ohrožení. Procvičily si telefonní číslo na policii, záchranku a hasiče, své jméno a příjmení ( děti cizinců
neznaly křestní jméno rodičů, doma je nepoužívají?). Velmi je zaujala vězeňská cela-nikomu se v ní
nelíbilo.
Další zastavení bylo u záchranářů, prohlídka sanitního vozu děti zaujala, nejvíc se jim líbilo pouštění
majáku a sirény.
Poslední ukázkou byla hasičská uniforma, děti si zkoušely ochranné pomůcky, dýchací masky a
kyslíkové lahve, seznamovaly se i s jinou náplní práce než jen hašení požárů, ale i asistence při
odstraňování dopravních nehod, vodní záchranářství, pomoc se zvířaty (např. pád do studny…)
Celá akce byla velmi zajímavá, názorná a potřebná, děti si z ní odnesly mnoho poznatků, doporučuji ji
i ostatním třídám, za příjemné prožití dopoledne záchranářům děkujeme.

Zpracovala a zapsala Jarmila Votíková

VYSTOUPENÍ SE ŽIVÝMI PAPOUŠKY

V pátek 26.10.2018 přijel do MŠ Na kopečku chovatel s živými papoušky. Doprovázel ho jako
moderátor velmi příjemný pán, kterého známe již z představení s dravými ptáky.
Děti jsme rozesadili podél obvodu tělocvičny tak, aby každý dobře viděl a mohl si ptáčky i pohladit.
Nejprve jsme si stanovili pravidla – nedělat prudké pohyby, nehlásit se, nevykřikovat, abychom
ptáčky neplašili.
Jako první se představila devítiletá Ara, potom párek amazoňanů, chytrá korela, která umí až 1 400
slov-tito papoušci mají inteligenci pětiletého dítěte,dožívají se vysokého věkuu chovatele v optimálních podmínkách až 100 let, v přírodě mezi predátory méně. Amazoňani
předváděli šplhání na laně, létání, přemety na tyči, krmení burákovým máslem za odměnu, nejmenší
z papoušků přistál bezpečně ve vlasech malému chlapci, který se mu líbil. Chovatel pečuje minimálně
o 70 papoušků, musí mít tolerantní sousedy, protože někteří vydávají velmi hlasité skřeky.
Vystoupení se nám moc líbilo, děti byly ukázněné. Domlouvali jsme se na další spolupráci v brzké
době, čeká nás setkání s papoušky a malými opičkami.

Zpracovala a zapsala Jarmila Votíková

