
1V rámci projektu “Místo, kde mám školku” se Dráčci zabývali nejbližším okolím školky. Toto 
téma nás zavedlo k hlubšímu prozkoumání zdejšího terénu. Postupně jsme zkoumali naše domy, 
cesty v okolí, les, vodojem. V neposlední řadě nás zaujaly budovy a instituce, které zde máme. 

Zanechali jsme trvalou stopu v podobě památeční zdi a videa.

Tvoříme tvary z přírodnin.
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Les
V bezprostřední blízkosti školky se nachází les. Trávíme v něm spoustu času a tak jsme si 
kousek z něj přenesli i do třídy. Zkoumali jsme stromy, počítali letokruhy. Od lesníků  jsme 
se  dozvěděli  jak je les uspořádaný. Děti nosily do třídy klacíky, šišky, kůry, kameny, které 
celý rok využívaly při hře. Následně jsme je porovnávali dle velikosti, barev, odstínů a 
zkoumali jejich strukturu.

3Cesty Kde bydlím?
Začali jsme si vice všímat cest, které zde jsou. Chodníky, lesní cesty, kameny, písek, hlína. 
Děti si vyzkoušely ve třídě vlastní cesty postavit a chodit po nich. Následně porovnávaly, po 
kterých cestách se jim chodí nejlépe. Jaká cesta je tvrdá, měkká, studená, teplá, příjemná a 
nepříjemná.

Jak se do školky dostanu? Kde bydlím? Co na cestě do školky vidím? 

Našli jsme si školku na mapě a následně i místa, kde bydlí děti. Získali jsme tak větší pojem  
o vzdálenosti, blízkosti a také o způsobech dopravy.
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Adámek: „To je můj dům v Kohoutovicích. Je 
tam máma, táta a já.“

Honzík P.: „Můžeme přes ní běhat a hrát si  
na krokodýl. Namaloval jsem potrubí. Blue is 
water. Tady je trolejbus a má číslo 37, protože 
ten jezdí do Kohoutovic. Je tam i panáček, který 
jede opravovat potrubí. Obloha je blue.“

Eliška H.: „Policeman in tunnel. Řídí dopravu. 
Stopping this blue car. Emergency exit is 
green.“

Mia: „Namalovala jsem školku, jsem tam já a 
strom a ty trojúhelníky jsou auta dětí. This is 
sunshine.“

Eliška M.: „This is me and Zuzanka. This is way 
to forest. This is tree. Lezeme se Zuzankou na 
strom.“

Karolínka: „This is my forest and it is green and 
blue a je celý kouzelný. Všechno se tam může 
proměňovat. Blue je modrá.“

Peťulka: „To jsem já v lese, 
je tam strom a cesta do 
garáže. Grass is green.“

Zuzanka: „To je veverka, srnečka a tohle je les. 
This is star. Star is black and red. This is forest. 
This is heart a to srdíčko znamená, že mám 
ráda přírodu.“

Lukášek: „To je v lese, jak uklízíme v lese.“

Elinka: „This is cesta and playground i sklu-
zavka na hřišti a tady jsou drápky jako plot“

Cesty z různých materiálů ve třídě.

Pomocí projektoru a satelitních  
navigací hledáme školku a naše obydlí.



Výlety a exkurze v rámci projektu:  
1. Lesníci,  2.Výhled z Petrova – Kde je vodojem?,  3.Místní knihovna
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2Děti se často ptaly, zda mohou také něco vyfotit. Tak vznikl nápad rovnou něco 
natočit.  Pomocí panoramatické kamery děti natáčely okolí školky a my nyní máme 
možnost vidět svět i z jejich pohledu. A tak jsme vše natočili a slavnostně s celou 
Safirkou pokřtili.

ZvířataVodojemTrvalá stopa
Staráme se o zvířátka v okolí školky a učíme se o nich. Děti přinesly své plyšáky a následně 
je popisovaly. Učili jsme se tak barvy, rozdíly, kde a jak žijí, o potravě a způsobu života. 

Děti zaujal vodojem, který je nepřehlédnutelnou dominantou Kohoutovic. Začaly se ptát: 
Jak funguje? Kde je ta voda? Jak se tam dostane? Kde všude poté teče? Jak se voda čistí? A tak 
jsme začali zjišťovat …

Začali jsme přemýšlet, jak ve školce zanechat trvalou vzpomínku. Nabídli jsme dětem 
k přetvoření zeď.Začala dlouhá diskuse o tom, jak ji ozdobíme. Nakonec vyhrál nápad 
kachličky „Naše obličeje.“ Poznali jsme svůj obličej velice detailně.
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Agátka:  „To je můj face, je tam bebínko, eyes, 
pusa a no no nose a ještě uši a vlásky.“

Emmička: „To je můj obličej. This is mouth, 
nose and ears. I have blue eyes.“

Filípek, Honzík P., Lukášek: „To je Fildův dům. 
Je tam půda, vana, potrubí. House is blue. 
Stairs. Jsou tam třikrát. Ta voda teče tady a 
všude se rozmístí prostě normálně.“

Barunka: „This is watertower and hospital and 
houses with windows.“

Honzík K.: „Jsou tam zvířátka. Je tam obloha, 
tráva a celá školka, letiště zastávka a tak 
všechno, asi. This is trolleybus. Blue, yellow, 
red and green.“

Safirka se zvířátky: „Je to školka a v ní lední 
mědvědi, aby se dívali na to, co děláme. Je tam 
dub, ale ne troják, ale troleják. Taky je tam 
vodojem, protože si musíme umývat ruce. Jsou 
tam všechny zvířata jako v lese a v zoo. Je tady 
autoservis, kdyby se nám vyfouklo kolo.“

Tomášek: „To je strom, který je začarovaný a 
jsou tam ptáci. Magic birds.“

Chantalka: „To jsem já, jako krásná princezna 
na sluníčku. This is me. Princess. I am blue and 
have mouth. This is sun. Brown hair.“

Co je malé, velké, nízké a vysoké?

Tvoříme z keramické hlíny vlastní obličeje.


