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Výlet do Legolandu
Odjížděli jsme po dvanácté hodině 17. června 2009. V autobuse díky náhlému onemocnění
chybělo několik účastníků, ale jejich složení bylo od školkových dětí po rodiče. Všichni se těšili
na zážitky ze zábavního parku Legoland v Německu.
Cílem první dne bylo dojet do hotelu, kde si děti měly odpočinout po dlouhé cestě a doplnit síly,
aby se druhý den mohly vydat do Legolandu. Již kvalitní hotel byl pro děti prvním zážitkem,
obzvlášť přítomnost televize. Jak známe děti, tak síly doplnily během okamžiku, prtoto jsme se
vydali na procházku po městečku. Na doporučení místních jsme došli na dětské hřiště u školy.
Bylo velké a spousta prolézaček z pryže a pneumatik děti nadchnula natolik, že se opravdu
vyřádily, až z nich tekl pot. Dalším potvrzením pravidla o tom, že děti umí rychle načerpat
energii bylo usínání v hotelu…
Druhý den jsme konečně stáli před branami Legolandu. Již první rozhlédnutí nás překvapilo tím,
co vše se z Lega dá postavit. Za vstupem nás vítal pes v boudě,na lavičce seděla legová rodinka,
u restaurace stál baculatý kuchař. Lidské i zvířecí postavy postávaly po celém parku. Uprostřed
se rozprostíral miniland, kde z Lega byly postaveny významné stavby Německa, po jeh ulicích se
projížděly makety aut a na dokonalém letišti startovalo letadlo. Modely lodí snad děti zaujaly
nejvíce, ale největšímu zájmu se těšily atrakce. I Ti nejmenší toužili po horské dráze,
netradičních kolotočích, vodní horské dráze nebo vodní bitvě na plujících lodích. Zajímavé bylo i
mořské akvárium s opravdovými žraloky nebo 4D kino.
Díky pěknému, až horkému počasí nás nejvíc
přitahovaly vodní atrakce. Duplo park pro
nejmenší s vodními fontánami a vodotrysky
nenechal na dětech nit suchou, ale sluníčko je
rychle usušilo. Následovala projížďka na loďkách,
vodní bitva s piráty nebo jízda v lodi z vodopádu.
Snad jen k poslední aktrakci, opět vodní, už
nesměli, protože se den chýlil ke konci, sluníčko
zalezlo a cesta domů pěkným autobusem a s
příjemným řidičem byla před námi. Někteří i tak
nepozorovaně alespoň prstíček smočili na
rozloučenou s báječným výletem…
„V Legolandu se mi líbilo všechno, ale nejvíc
horská dráha Drak. Bylo to rychlý, nejdřív jsme
projížděli strašidelný hradem a pak jsme vyjeli ven na horskou dráhu. Jeli jsme do kopečku, pak
rychle z kopečku a různě to zatáčelo a zase jsme jeli dolů. Tam jsme vystoupili, šli jsme po
schodech dolů, kde byl stánek s fotkami z té horské dráhy a tam jsme si koupili fotky. Bylo nám
hrozné horko, takjsme šli na loď. Byla to taková loď, která vyjela do kopce, jela do jeskyně a
pak pozpáku dolů do vody. Pak se loď otočí a jede dál, vyjede kopeček a jede prudce dolů a
dole stříká voda.“ (Martina S.)
„Mě se nejvíc líbila atrakce s lodí, ve které jsme jeli po vodopádu. Nejdřívejsme vyjeli po
takových pásech, které nás vyvezy, do jeskyně. V jeskyni byl velikánský pavouk z lega, který byl
osvícen červeně. Potom zhasli, v té jeskyni byla jedna vyhlazená stěna, po které začala téct
voda, Když dotekla, tak se loď otočila a sjea dolů pozadu. Pak jsme chvíli jeli pozadu, postříkal
nás z lega dinosaurus. Potom jsme vyjeli největší kopec v Legolandu, to byl ten vodopád, sjeli
jsme vodopádem dolů a tam se ta voda úplně rozstříkla a my jsme byli úplně mokří.“ (Klára B.)
„V autobuse to bylo moc hezké, akorát tam byl malý záchod. Byla tam i malá ložnička pro
řidiče. V autobusu byly i malé televize a pouštěli jsme si tam pohádky. Jeli jsme asi 6 – 7 hdin.
V hotelu to bylo moc hezké a měli to tam originální. Potom jsme šli na hřiště, a to hřiště bylo
zvláštní. Ráno jse vstali, nasnídali jsme se a jeli do Legolandu.“ (Klára M.)

Karel IV. na Okoři
V červnu se děti zúčastnily výukového projektu
na hradě Okoř pod názvem Fáber. Tématem
projektu byl Karel IV. I přes nepřízeň počasí si
děti odnesly několik poznatků…
„Nejvíc mě zaujalo, že herec, převlečený za
Karla IV., říkal, že se pacienti ve středověku
nemohli svlékat, a tak nemoc poznávali podle
toho, že doktor ochutnal moč. Pak ji asi
vyplivl. Dvorní šaškové směli říkat panovníkovi
pravdu, a také směli panovníka rozesmívat,
protože neměli rádio ani televizi. Maminka
Karla I. byla Eliška Přemyslovna a jeho otec
Jan Lucemburský. Syny Karla IV. byli Václav a
Zikmund. Celkem měl 12 dětí. Sedm zůstalo a
pět zemřelo. Jeh manželky byly Blanka, Anna,
Anna a Alžběta. Ten herec byl moc vtipný. Pro
mě by bylo těžké být rytířem.“ (Mirek S.)
„Karel IV. v 16 letech už bojoval ve válce.
Když byl malý, tak byl zavřený ve sklepě. Karel
IV. uměl pět jazyků. Karlův otec umřel v boji.
Nejdřív mu tam vypíchli jedno oko, pak přišel i
o druhé.“ (Eliška H.)

Co mi sochy vyprávěly?
Otázka, na kterou naše děti dostaly odpověď
od p. Přibylové – Rezkové, průvodkyně Galerie
v Lidicích.
Velmi pěkně motivované a metodicky vedené
vyprávění se spoustou aktivních her a
výtvarnou dílnou seznámilo děti s tragédií Lidic
a sochami v údolí. Věku přiměřené informace
na děti silně zapůsobily. Někteří své pocity
vyjdřily slovy: „Jsem ráda, že není válka.“ „To
bylo ale hrozné… „ Své postřehy vyjádřily i
v rámci slohu v českém jazyce. (L.Nová)
„Ve středu jsme byli v Lidické galerii. Tam
jsme šli do sklepa. Hráli jsme hru štronzo a na
sochy. Ta mě bavila. Potom jsme se šli podívat
na sochy do bývalých Lidic. Byly tam sochy
dětí. Ty děti se koukaly smutně do údolí,, kde
dříve stály domy. U jedné zdi bylo zastřeleno
173 můžů. Museli jsme jít potichu, protože to
byla zahrada pietní. Působilo to na mě hrozně.
Nepřála bych si, aby byla válka.“ (Martina S.)

Prázdninové informace
 Prázdninový provoz
bude zajištěn od 1.7.2009
do 15.7.2009 pro všechny
děti zapsané v MŠ. Provozní
doba se nemění. Školné je
poměrně sníženo na 100 Kč
za dítě.
 Omezení provozu MŠ
bude probíhat od 16.7. do
31.8. 2009.
 Zahájení školního roku
2009/2010
1. září 2009 má mateřská
škola normální provozní
dobu od 6:30 do 16:30.
Nově nastupující děti mají
po dohodě s učitelkami tzv.
zvykání.
 Slavnostní zahájení
školního roku pro žáky 1.r.
ZŠ bude 1. září 2009 od
8:00 dle počasí na školní
zahradě. Vyučování potrvá
jen do 9:00.
 Přihlášky do školní družiny
budou přijímány 1.9. a
2.9.2009. 1. září není ŠD
v provozu.
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