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Naše školka
Naše školka, pěkná školka,
rádi do ní chodíme,
tam si pěkně pohrajeme,
potom zase cvičíme.
Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky.
Usmívá se, pokukuje,
na ty hodné dětičky.

Návštěva knihovny v Lidické ulici
Třída „MEDVÍDCI“
11. 9. 2018

Ve školce si často prohlížíme knihy a čteme pohádky. Kde se takové knihy
půjčují a prohlížejí, jsme se šli s dětmi podívat. Při vstupu do knihovny na nás dýchla
příjemná atmosféra.
Paní knihovnice nás přivítala a seznámila s prostředím knihovny. Děti
pozorně poslouchaly, jak jsou knihy pro mladší děti označeny a rozděleny a jak se
správně chovat ke knihám (netrháme, nečmáráme do nich, ani u nich nesvačíme,
opatrně listujeme). Na otázku:„ Proč číst knihy?“, děti odpovídaly např.
-

čteme je před spaním, aby se nám dobře usínalo
hodně se z nich dozvíme a naučíme

Paní knihovnice pak přečetla dětem 3 knižní novinky, které je velmi zaujaly:
„Ve školce je prasátko“
„Nový domek pro myšku“
„Papuchalk Petr“

O obsahu příběhů jsme si povídali a učili se pochopit hlavní myšlenku. Děti dostaly
pochvalu za pozornost a hezké chování. Na závěr jsme si knížky prohlíželi a do
školky jsme si zapůjčili hezké knihy na četbu před poledním odpočinkem.

J.Hricková, A. Pejšmanová

DĚTI Z MEDVÍDKŮ NA DIANĚ
V úterý 18. 9. 2018 jsme se časně ráno za krásného slunečného počasí vypravili na
delší procházku na Dianu.
Při cestě Ondřejskou ulicí, děti zahlédly vzdálenější hotel Imperiál, poslechly si
vyzvánění zvonů z kostela sv. Máří Magdalény, po mostě přes řeku Teplá procházely
Vřídelnou kolonádou směrem k lanovce u grandhotelu Pupp.
Po krátkém čekání jsme vyjeli, lanovou dráhou k vyhlídkové věži Diana. Děti
pozorovaly v minizoo prasátka, kočičky, koníky a páva. Po odpočinku a svačině na
lesní terase si všichni prohlédli rozhlednu vysokou 35m se 150 schody a dřevěným
ochozem na vrcholku věže Diany.
Z vyhlídkové terasy jsme spatřili prakticky celé Karlovy Vary, nahlédli do údolí řeky
Teplé a obdivovali rozsáhlé lázeňské lesy. Při zpáteční cestě lanovkou byly děti
pochváleny paní průvodčí za hezké chování. Děti měly radost, že zvládly dlouhou
cestu a jízda lanovkou s kamarády, byl pro všechny hezký zážitek. Výlet se vydařil a
my se těšíme na další cestování do okolí naší školky.

uč. J. Hricková, A. Pejšmanová

NÁVŠTĚVA GALERIE BECHEROVA VILA
třída Berušky
Ve středu 19. 9. 2018 jsme se s dětmi vydali na výstavu do Becherovy vily.
Návštěvu galerie nám v rámci výtvarné výchovy domluvily paní učitelky ze ZUŠ A.
Dvořáka a na výstavu nás i doprovodily. Autobusem MHD jsme se svezli na tržnici a
poté jsme příjemnou procházkou, při které jsme poznávali známé budovy v Karlových
Varech, došli až ke galerii. Zde se nás ujala paní Pavla, která nejdříve děti seznámila
s pravidly chování a poté nás zavedla na výstavu děl umělce Kamila Lhotáka. Na
konkrétních obrazech dětem ukazovala různé výtvarné techniky a způsoby, jakými
lze zachytit na plátno předměty či lidi. Děti na obrazech vyhledávaly dopravní
prostředky, které moc neznají – vzducholoď, parní vlak, horkovzdušný balón, staré
jízdní kolo. Po prohlídce výstavy jsme šli do ateliéru, který se nachází v suterénu
Becherovy vily. Pavla ukázala dětem novou výtvarnou techniku otiskování barev.
Poté se všechny děti staly malíři a mohly si zkusit namalovat také obraz jako Kamil
Lhoták. Pro mnohé z dětí byla návštěva výstavy novým zážitkem a každý z nás si
tam našel to své, co se mu líbilo.
Zapsala: M. Záhorová

