
  

 

Měsíc červen velmi pestrý, plný zážitků. 2. 6. 2020 jsme se odvážně 

vypravili do CBM v Poličce na výstavu bratří Formanů „IMAGINÁRIUM“. 

Samozřejmě jsme si vzali všichni roušky a dezinfekci na ruce, abychom situaci 

nepodcenili. V muzeu nás přijali velmi vřele a s nadšením. Byli jsme asi jedni 

z mála, kdo se odvážil v této době navštívit nějakou 

výstavu. Děti si to velmi užily. Byla to výstava 

interaktivní, mohly si na všechno sáhnout, vše 

vyzkoušet, prostě si hrát, a to je baví.  

 Následoval výlet do Rudky u Kunštátu. Zde 

jsme společně navštívili jeskyni Blanických rytířů, 

smyslovou zahradu a Burianovu rozhlednu. Bylo to 

velmi zajímavé i naučné. Paní průvodkyně 

přizpůsobila své povídání dětem, aby je to bavilo. 

Jen někteří „neposluchové“, a bylo jich dost, 

porušovali stanovená pravidla, což nás mrzí a kazí 

to celkový dojem z výletu. 

 Mezi těmito výlety absolvoval v naší školce 

povinnou týdenní praxi jeden student SPGŠ Litomyšl. Vyzkoušel si, co obnáší 

práce s dětmi, pomohl nám při organizaci řízených činností i na vycházkách. 

Většina dětí si ho rychle oblíbila. 

 Další akcí pořádanou přímo v MŠ byla tzv. BOJOVKA. Děti při této hře 

plnily nejrůznější úkoly v prostorách bývalé ZŠ. Skládaly puzzle, skákaly přes 

překážky, dělaly dřepy, stavěly komíny z kostiček, skládaly z víček od PET lahví 

srdce atd. Při tom prošly budovu školy od půdy přes třídy, chodby a zákoutí až po 

sklep. Bylo to pro ně netradičně strávené dopoledne. Nakonec byly všechny děti 

vítězové a dostaly odměnu.  



 Dne 

24.6.2020 jsme 

podnikli výlet 

na Svojanov. 

Tradičně jsme 

tam šli pěšky a 

zpět jsme jeli 

autobusem. 

Počasí nám 

přálo, sluníčko 

svítilo a hřálo. 

Cesta utekla rychle a my jsme zase obdivovali 

krásy hradu. Přívětivý pan kastelán si dovedl 

poradit s výkladem pro nejmenší děti. Ukázal nám 

jen to, co nás opravdu zajímalo. Dětem se 

prohlídka hradu moc líbila. V hradní restauraci 

jsme si dali hranolky a děti si mohly koupit nějaké upomínkové předměty. 

Kolem 12.00 hod. jsme šli na autobus. Tato cesta už byla horší. Zastihlo nás 

velké pršení. I když jsme se rychle snažili děti ukrýt pod pláštěnky, tak nás 

většina dost zmokla. No co, taky zážitek.  

 V pátek 26.6.2020 proběhlo ve 

školce pasování předškoláků na školáky. 

Každý z nich musel slíbit, jak se bude 

dobře učit, jak se bude ve škole dobře 

chovat a potom pomocí meče byl pasován 

do řad školáků. Každý obdržel šerpu a 

tašku s několika předměty na památku 

včetně pěkné pohádkové knihy.   

 

 

 V červenci a srpnu bude v MŠ prázdninový provoz: 

 od 1. 7. 2020 – do 10. 7. 2020  

od 20. 8. 2020 – do 31. 8. 2020.  

Mezi tím bude provoz MŠ přerušen.  

         Vlasta Luňáčková, DiS 

 


