
Co se u nás událo 

Fotky ke všem akcím najdete v galerii  - fotoalba a na facebooku 

A je tu nový školní rok 2021 – 2022 

 

Divadlo v Santé 

Už dlouho jsme nebyli v sousedním Santé, protože byl Covid. Dnes jsme 

po dlouhé době šli na návštěvu, a to přímo na divadlo. Zaměstnankyně Santé 

spolu s klienty nám zahráli pohádku Čert a Káča. Děti si mohly osahat loutky, 

prohlédnout peklo – kulisy byly přímo nádherné. Podívejte se na fotky. A děti 

měly hezký zážitek. Děkujeme. 

 

Když neteče voda 

16.6. nám ve školce netekla voda, vydali jsme se proto na polodenní výlety, 

každá třída po své ose. Myšky vyrazily do Prckova ráje, kde byly samy a děti si to 

pěkně užily. Koťata šla na exkurzi do Asterixu do chovatelského kroužku. Děti si 

pohladily zvířátka a něco se dozvěděly o jejich chovu. Berušky si vyjely do Šenova, 

byly se podívat v kostele a zahrály si „bojovku“ s krtečkem. Bylo to moc hezké 

dopoledne. 

 

Pasování na školáky 

V úterý 7.6. odpoledne proběhlo na zahradě školky pasování předškoláků 

na školáky. Děti musely nejprve na zahradě školky plnit úkoly z jazyka českého, 

matematiky, hudební výchovy, tělocviku, pracovní výchovy a prvouky, aby 

dostaly vysvědčení. A pak přišel opravdový rytíř, aby pasoval všechny 



předškoláky. Děti prošly bránou, obdržely šerpu, knihu a maturitní čepici. A už se 

mohou těšit na školu. 

 

Kozí farma 

V úterý 7.6. jeli předškoláci na exkurzi na kozí farmu do Dolní Suché. 

Na farmě u Veselých se dozvěděli o chovu koziček, viděly koně, krávu, drůbež, 

koně a kozy mohli krmit mrkví. Bylo to moc hezké a poučné dopoledne. 

 

Hasiči a policie 

Ve čtvrtek 2.6. jeli předškoláci na exkurzi do hasičské zbrojnice. Hasiči 

dětem ukázali techniku, kterou používají při hašení požárů, nechali děti 

s dopomocí stříkat vodu z hadice, předvedli vyprošťovací nůžky ad. U policie děti 

shlédly výcvik policejních psů a seznámily se s technikou policie.  

 

Zahradní slavnost 

Počasí nám přálo a zahradní slavnost byla super ! Zahájilo ji vystoupení 

dětí, které chodí na kroužek Zumby. Pak už začal rej ! Děti jezdily v elektrických 

autíčkách, stříkaly vodními pistolemi na cíl, také vytvářely z bublifuku obří 

bubliny. Zkoušely prolézat lanovým labyrintem, to byla fuška. Nejdelší fronta ale 

byla na jízdu na ponících – každý jel jednou, ale někteří i třikrát.       Poníci 

Ondrášek a Agátka z Kaňovic (od paní Matuškové) jezdili celé dvě hodiny.  

A po práci přišla odměna – děti di snědly zmrzlinový kornout, s rodiči si 

opekly špekáčky a nakonec skákaly v bublinkové záplavě, kterou obstarala teta 

Ivetka. Bylo to nádherné odpoledne. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho 

organizaci. 

 

Dopravní hřiště 

Předškoláci se 30.5. zúčastnili tréninku na dopravním hřišti. Čekaly je tam 

dvě policistky, které je učily značky, orientaci na silnici – jezdit jen vpravo, řadit 



se do pruhů na odbočení, správně přecházet silnici a reagovat na semafory, 

nasadit si přilbu… Bylo to moc zajímavé, děti si to užily. 

 

Výlet na Bílou 

Areál Bílá v Beskydech nás přivítal sluníčkem. Hned po svačince začalo 

putování Z pohádky do pohádky, kterým nás provázel vodník, Šípková Růženka a 

trpaslík – takový dvoumetrový. Vyrobili jsme si koruny, poskákali na všem, co se 

skákat dalo, také jsme navštívili lanové centrum v lese, které bylo dost obtížné a 

mnozí z nás museli překonat strach. Ale zvládli jsme i jízdu na lanovce. 

Odpoledne jsme jezdili na pneumatikách, hráli si s vodou… Byl to super výlet !!! 

 

Besídky 

Bylo to poprvé, co jsme vystupovali před maminkami ! A povedlo se nám 

to všem. Snad se vám naše vystoupení líbilo. 

 

Vystoupení v Domovince 

Dnes 5.5. navštívily děti ze třídy Koťátek Domovinku na ul. Mánesova. 

Přivítaly nás pečovatelky a čekaly na nás babičky, které se moc těšily 

na vystoupení dětí. Děti předvedly besídku, kterou připravují pro maminky, 

babičky tleskaly a některé i plakaly dojetím. Děti se moc snažily a vystoupení se 

jim povedlo. Předaly babičkám růžičku a přáníčko.  

 

Sférické kino 

Dne 8. dubna k nám zavítalo Sférické kino, kterého se zúčastnily starší děti 

– malé se přece jen trochu bojí. Ve třídě Berušek nám totiž nafoukli veliký stan, 

který trochu hučel – v něm jsme si lehli a na strop i po stranách se promítal 



podmořský svět. Byli jsme úplně nadšení, co všechno okolo nás plavalo. Byl to 

moc hezký zážitek a dověděli jsme se nové věci. 

 

Divadlo ve školce 

Dne 29.3. nás navštívilo naše oblíbené divadlo Duo Šamšula s pohádkou 

O čmeláčcích. Bylo to příjemné setkání s oblíbenými herečkami, byla legrace 

a také jsme se něco dozvěděli. Děkujeme. 

 

Na návštěvě ve škole Mládežnická 

Dnes 24.3. 2022 jsme navštívili ZŠ Mládežnická. Přivítala nás paní učitelka 

z 1. třídy a provedla nás celou školou. Setkali jsme se s dětmi, které k nám chodily 

do školky a nyní jsou již ve 3. nebo ve 2. třídě. Bylo to příjemné setkání. Chvilku 

jsme si pohráli v družině a taky jsme chvíli plnili úkoly v 1. třídě. Už se těšíme, až 

budeme ve škole! 

 

Na návštěvě ve škole K.Světlé 

Dnes 17.3.2022 jsme byli na návštěvě v 1.A ve škole K. Světlé. Paní učitelka 
nás přivítala a připravila nám spoustu úkolů. Zvládli jsme obrázkový diktát, počty, 
barvy, logickou úlohu i paměťovou hru. Paní učitelka nás pochválila.  
Už brzy budeme školáci ! 

 

 

Sbírka pro Ukrajinské děti 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do sbírky potravin a hygienických 

potřeb pro ukrajinské děti a jejich maminky. Nasbírali jsme opravdu hodně, věci 



jsme roztřídili a dvěma auty odvezli na Červený kříž. Odtud se věci odvážejí 

do Karviné na nádraží a nakládají do vlaku. 

 

Karneval 

Karneval proběhl ve školce 10.2. Už ráno se děti sešly v maskách a 

vzájemně se představily jako pohádkové bytosti. Po svačince nastal karnevalový 

rej – děti tančily s balónky, také balónky házely, trefovaly se s nimi do kelímku, 

přenášely je. Chodily s vajíčkem na lžíci, namotávaly autíčka, jezdily na 

skateboardu a nafoukaly spoustu bublinek z bublifuku. V karnevalové tombole 

každý vyhrál nějakou hračku, děti si pochutnaly na zmrzlině a na oběd byla pizza. 

No, karneval by mohl být aspoň jednou za týden.       

 

Poděkování 

Děkujeme rodičům Lukáše Satinského z Berušek  za dar školce – dřevěné 

koleje, několik vláčků na baterie a 4 knihy s Albi tužkou. 

 

Divadlo Duo Šamšula 

V pondělí 24.1. k nám zavítalo naše oblíbené divadlo Duo Šamšula 

s pohádkou Klauni v cirkuse. Děti se zapojily do hry a moc se jim divadlo líbilo.  

 

Lezecká stěna 

V úterý 18.1. jsme poprvé navštívili lezeckou stěnu v tělocvičně na ul. 

Palackého. Děti se seznámily s pravidly lezení, technikou, naučily se slaňovat. 



Podívejte se na fotky na webu nebo na facebooku školky. Lezeckou stěnu 

budeme navštěvovat jednou měsíčně. (akce předškoláků) 

 

Dar od Magistrátu města Havířov 

V prosinci jsme dostali od Magistrátu města pomůcku – sadu 24 cajonů – 

to jsou speciální kartónové kostky určené k bubnování a rytmizaci. Z kostek se 

dají skládat obrázky z Afriky – život na Savaně, v pralese a na poušti, také se dá 

sestavit mapa Afriky. Na bubnovací znělé straně jsou zvířata, písmena a číslice, 

takže kostky se dají opravdu všestranně využít. Na našich stránkách v sekci Akce 

školy jsou dvě videa ze třídy Koťat s hrou na „kachony“. 

 

Divadlo ve školce 

Ve čtvrtek 13. ledna k nám do školky zavítalo Divadlo Letadlo s pohádkou o 

Africe. Měli bezvadné masky i zvířata, děti se do pohádky aktivně zapojovaly, 

moc se nám to líbilo. 

 

Park Žirafa 

Dne 15.12. jsme jeli na výlet do dětského parku Žirafa v Ostravě. Moc jsme 

se těšili a park nás nezklamal. Hned, co jsme posvačili, jsme si mohli hrát – čekaly 

nás průlezky s dlouhými klouzačkami, tobogánem, tunely, raketou, barevnými 



míčky… Taky trampolína, odrážedla, skákací hrad a kolotoče. Vydrželi jsme běhat 

dvě hodiny, sotva jsme se stačili napít. Bylo to úžasné dopoledne! 

 

Děkujeme 

Děkujeme naší chůvě Ivetě Velčovské za zakoupení balíčků na Mikuláše 

pro vaše děti. 

 

Mikuláš 

Dnes byl ve školce Mikuláš a s ním přišel i anděl a čertík. Zazpívali jsme jim 

písničky a moc se jim líbily naše kostýmy andílků, čertů a skřítku či víl. Každý 

dostal tašku se sladkostmi a každý také slíbil, že bude celý rok moc hodný.       

 

 

Na návštěvě na ZŠ Mládežnická 

Dnes 18.11. jsme byli pozváni na návštěvu ZŠ Mládežnická. Přivítala nás 

paní družinářka, která nám ukázala jídelnu, družinu a tělocvičnu. Dostali jsme 

dobrou svačinu (tu si tady mohou školáci v jídelně objednat), pak jsme si 

prohlédli družinku a šli do tělocvičny. Hledali jsme Večerníčkovi dvojice obrázků, 

vyprávěli jsme si o pohádkách, skládali puzzle a cvičili – mohli jsme se pohoupat 

na kruzích, házeli jsme míč na koš, plazili se po lavičce, vystupovali na žebřiny 

a jezdili po zadečku dolů. Super ! Potom jsme si ještě v družině pohráli a domů 

jsme si odnesli medaile, lízátko a omalovánku. Děkujeme za milé přijetí i 

program. 

 

 

Kouzelník Aleš 

Kouzelník Aleš nám 11.11. připravil příjemné dopoledne ve školce. Ukázal 

nám, že umíme kouzlit. Moc se nám líbilo, jak pejsek „jedl šátky“, taky jak jsme 



přemístili míčky od jednoho člověka ke druhému – byla to legrace. Také jsme 

pozorovali a uspávali růžovou housenku a někteří z nás nám předvedli, že jejich 

nos je pískací.        Nakonec jsme letěli do kouzelného lesa a přinesli z něj 

světlušku. Bylo to moc hezké. 

 

Broučkiáda 

Venku se ochlazuje, noc se prodlužuje a my, děti ze školky Čelakovského, 

jsme se sešli 9.11.na zahradě školky se svými rodiči, abychom vyprovodili 

broučky, berušky a pavoučky k jejich zimnímu spánku. Venku už byla tma, proto 

jsme si vzali lampiony a svítili si na cestu k lesu. Cestou jsme plnili různé úkoly – 

vzali si z pavoučího domečku čokoládku, kreslili jsme na chodník, házeli šiškami, 

hledali svítící kamínky a skládali puzzle. Každý pak svého vyrobeného broučka 

uložil do košíčku a zazpívali jsme jim Mravenčí ukolébavku. Všichni usnuli, jen 

jeden tatínek Světlušák ne a ne usnout. 

 

Duo Šamšula ve školce 

V pátek 5.11. k nám do školky zavítalo divadlo Duo Šamšula s pohádkou Otesánek. 

Divadlo bylo veselé, jako vždy, moc se nám líbilo a moc jsme se nasmáli. 

 

Svět techniky 

 

Ve čtvrtek 21.10. jsme jeli na exkurzi do Světa techniky. Měli jsme se zúčastnit 

programu Doktorská školička, místo toho na nás čekal Večerníček, aby si s námi zatančil 

a vyrobil pro nás zvířátkové balónky.  

V Malém světě techniky jsme se vyřádili. Čekal tu na nás jeřáb a cihly, bagr v písku, 

různá odrážedla a auta, také v šachtě jsme šplhali po lanové síti, klouzali se a prolézali, 

v začarovaném lese jsme cvičili odvahu. Také jsme si hráli na obchod a na lékaře, hráli jsme 

na bubny, tančili před kamerou, dojili krávu a krmili zvířata. Vodní svět nás lákal ke stavění 

přehrad a pumpování a stříkání. Bylo to úžasné dopoledne. 

 

 

Výlet do ZOO 
 



A hned ve středu 15.9. 2021 jsme jeli na výlet do ZOO. Sluníčko svítilo a zvířata byla 

venku. Zkoušeli jsme stát na jedné noze jako plameňáci, pozorovali jsme hrochy ve vodě i při 

snídani, viděli jsme slony, velbloudy, zebry i žirafy, papoušky, opice (Julinka by ty dvě malinké 

opičky chtěla domů místo kočky       . Odvážně jsme vstoupili i do výběhu koziček a krmili 

jsme je a hladili, viděli jsme i prasata a morčata a králíčky… V ZOO mají také lva a lvici ! 

Výlet byl úžasný a děti ho zvládly moc hezky. Stihli jsme i chvilku na průlezkách… 

 

 

Bramboriáda 14.9. 
 

A je tu nový školní rok a všichni doufáme, že už bude klidnější, než ty předchozí. 

První společnou akcí mimo třídní schůzky byla Bramboriáda 14.9. na zahradě pro děti a rodiče. 

Pro děti byly připravené soutěže – vyráběly z brambor ježečka, skákaly v pytli, převážely 

brambory v kolečku, sázely je a sbíraly a také se jako brambora povozily v kolečku, které vezli 

rodiče. To se jim líbilo nejvíc.       Za odměnu jim paní kuchařka uvařila výborný bramborový 

guláš. Počasí nám přálo a snad se všem akce líbila. 

 

 

 

Plavání 14.9. 
 

Plavání začalo a děti statečně vstoupily do bazénu. Paní trenérky jim připravily příjemné 

seznámení s bazénem: hrály si ve vodě, zkoušely plavat s rybičkou a s křidélky, sbíraly 

v bazénu barevné míčky a hrály různé vodní hry. 

 

 

 


