
Zeptali jsme se dětí k čemu nám je mapa: 

Maty: „Podle ní můžeme vidět, jestli jdeme správně nebo ne.”
Ella s Mirkou měly stejný nápad: „Můžeme podle ní někam jít 
a pak se podívat, jaké to tam je.” 
 
Děti se pak lépe orientovaly v mapě. Naučily se rozlišovat  
části Brna. Věděly jak se značí louky, silnice...

V říjnu jsme nafotili různé fotky: okolí 
školky, terásky, místa v lese... Chtěli jsme 
zjistit, zda děti své blízké okolí znají. 

Některá místa prošla velkými změnami. 

Reakce dětí:
„To je bomba!!”
„Tyjo, to je mazec!”
„Týýbrďo,tady je silnice!”

Děti tak mohly více sledovat, jak se mění 
jejich okolí.

Během projektu třída Ježečků začala poznávat širší okolí školky. Objevovala nová místa, skrytá zákoutí 
a zajímavosti Kohoutovic. Děti získávaly přehled o městské části jak z pohledu zeměpisného tak 
kulturního a historického, a zvyšovaly svou schopnost orientace. Postupně se náš projekt rozšiřoval. 
Nahlíželi jsme na místo naší školky z různých úhlů – Kohoutovice jako součást města Brna, proměny 
konkrétních míst v čase, tvorbou modelu školky, či zpěvem písně o Kohoutovicích.
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projekt třídy Ježečků
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Lesní cestičky už máme skoro 
všechny prošlapané. 
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Paní knihovnice nám povídala o 
Kohoutovicích a ptá se dětí:

Paní: Kam byste pozvaly svého kamaráda?
Děti: Do Safirkyyyyyyyy!
Paní: A kam ještě?
Děti: Do třídy!
Paní: A co byste mu ještě ukázaly?
Děti: Ježečky.
Paní: Jaký?
Děti: No nááááás. 

Vojta: „Teto já vidím Brno!!“ Max: „Tady je prezidentství Kohoutovic  
a Brna.“

Ondra: „Tady jsme byli lyžovat.“ 
Děti hned sami poznaly místo, kde  
v zimě lopatovaly.

Objevili jsme nová hřiště. Po oběhnutí celého fotbalového hřiště: 
„Ještě jednooou!!“

Zajeli jsme si i do centra Brna, prohlédli 
si jeho důležitá místa a z vyhlídky 
vyhledali vodojem, pod nímž se naše 
školka nachází.

Všechny cesty, které     
jsme prozkoumali, 
jsme zaznačili do
mapy.

Les

Výhled Radnice Kopec Hřiště 1 Hřiště 2

Školka Školní hřiště Knihovna

Výlet do města

Fotbalové hřiště

Malujeme znak Kohoutovic a děti se dozvěděly,  
že v lidovém podání se říká, že Kohoutovice 
byly ukryty v kopcích, z města Brna nebyly  
vidět a o jejich existenci dávalo vědět jen  
kohoutí kokrhání.

V písničce o Kohoutovicích zpíváme:  
„Tuto součást města Brna, vodojem hned prozradí...  

Samý kopec, samý les, bývala to malá ves,  
dnes kromě lesa, kopečků, je tu spousta domečků...  

Toboganem v aquaparku provezeme naší mamku,  
to je jízda, přátelé, zaplave si vesele... 

Školka čeká, těší se, tety na nás smějí se,  
a když nám třída nestačí, na hřištích se skotačí...“

Dětem chvíli trvalo než pochopily, že takto dřív vypadala naše školka.

Z hromady krabic jsme postavili model školky.


