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Jak nám fungují „Zprávičky z kopce“

Čím jsem starší, tím víc si uvědomu-
ji, jak je důležitá v mezilidských vztazích 
dobře zvládnutá komunikace. Kolik pro-
blémů může vzniknout z nepochopení 
vzájemných postojů nebo pouhého mlče-
ní. Jak snadno si můžeme vytvořit falešné 
domněnky.

Jsem ráda, že těmto dovednostem se ve 
Výhonku hodně věnují. A to nejen mezi 
dětmi a průvodci, ale i mezi rodiči. Proudí 
zde mnoho komunikačních kanálů v reálné 
i digitální podobě. Já jsem nadšená z týden-
ních „Zpráviček z kopce“, které nám rodi-
čům umožňují nahlédnout do běžného dne 
našich dětí a obohacují tak informace, kte-
ré od dětí již máme: „Co jste dnes ve školce 
dělali?“ „Nevím“. Do jedněch zpráviček teď 
můžeme společně nahlédnout.

18. 5. 2019 Zprávy z kopce
Zdravím všechny velké i malé Výhonky, 

Motýlí housenky se u nás na okně úspěšně 
kuklí, se sluníčkem to na ně přišlo a doufám, 
že i my si už budeme užívat slunečných dní 
na kopci! 

V pondělí jsme se přes kopec vydali na 
hřiště, cestou jsme potkali krásného cvrčka. 
Děti trénovaly svou pozornost hledáním 
turistických značek, u kterých vždy na sebe 
čekáme. Chvilku jsme si pohráli na hřišti 
a pádili do jurty, protože k obědu byly špe-
káčky a čekala nás ještě příprava klacíků 
a ohně. Po obědě venku jsme popřáli Vildovi 
k narozeninám a dali si výborný dort!

V úterý se skupina i přes zimu vydala 
kolem posedu až k vinohradům na Nosislav. 
Cestou je nad Nicovou zahrádkou dohonil 
Robert s Karličkou, jejich vůz přežil krko-
lomný výjezd i sjezd! Pak jsme si zatopili 
v kamnech, najedli se a zalezli do postýlek. 
Odpoledne byla zima, ale běhavá nálada 
všechny vyhnala ven. 

Ve středu děti připravily překvapení 
v podobě jarní/motýlí pošty babičce Amb-
rožové, která nám na podzim dala plyšáky 
a nějaké knížky do jurty. Šli jsme vrchem přes 
hřiště a předali psaní. Paní Ambrožová dala 

dětem několik velikonočních balíčků s čoko-
ládou. Učíme se ohleduplnosti, tak se děti 
domluvily, že balíčky otevřou a čokoláda se 
rozdělí. Ohleduplnost není jednoduchá, ale 
pracujeme na tom! Odpoledne přijela Věrka 
s keramickou dílničkou, co z toho vznikne, 
bude velké překvapení!

Ve čtvrtek jsme chtěli zkontrolovat Vlhy za 
starou cihelnou, zda už hnízdí, ale rozhod-
li jsme být k rodičům milosrdní (bylo velké 
bláto a skluzavky tam jsou opravdu lákavé). 
V informačním centru jsme vyzvedli projekt 
Questing, kde je potřeba projít pár židlocho-
vických míst (park, radnice, Robertova vila, 
kostel, komín u cihelny, zvonice na starci, 
Žerotínská hrobka), odpovědět na otázky 
a vyluštit tajenku. Ta funguje jako kód tre-
zoru, skrytý u komína cihelny. Děti to bavilo 
a dost toho věděly (Mája dle obrázku pozna-
la T. G. Masaryka). Akorát zámek trezoru se 
nám nepovedl otevřít.

V pátek se mi dostala zpráva, jak zámek 
k trezoru funguje, proto jsme se tam rozhodli 
vypravit znovu. V trezoru byl sešit a razítko, 

všichni jsme se podepsali a šli si dát sváču 
na hřiště u Robertovky. Bylo to příjemné 
dopoledne. Malí „Klíčci“ mohli zažít školku 
i s "velkáči", kteří o ně úžasně pečovali. 

Informace:
Vylézají klíšťata.

Co nás čeká:
Pondělí 20.5. Výlet do Syrovic, kde nám 

tatínek od Toníčka Musila zařídil prohlíd-
ku na "středisku" (JZD) a poté projížďku na 
koních v Sobotovicích. Misky do batohu, 
sraz 8:10 na židlochovickém nádraží, pří-
jezd 15:30 opět tam, do 16:00 si můžete děti 
vyzvedávat v parku. 

Příjemný zbytek pátečního večera a pěkné, 
slunné dny! 

Vendula

Od té doby, co čtu zprávičky, si vážím 
práce našich průvodkyň ještě o mnoho víc. 
Vidím jasně, jak naditý program zážitky 
a vjemy naše děti mají, jak jemně je učení 
vsunuto do aktivní hry.

 Výhonci na výletě  / foto: archiv Výhonku

20. 5. Julie bramboračka, noky s červenou řepou, zelenina perník, ovoce
21. 5. Alžběta zeleninová, brokolicovo-sezamový koláč, salát semín. sušenky, ovoce
22. 5. Bára hráškový krém, zapečené francouzské brambory chleba s pomazánkou

23. 5. Hanka M. vaření v přírodě ovocný táč
24. 5. Lucka kokosová z červ. čočky, sejtan s rýží, zelenina pečivo a pomazánka

Jídelníček:

Rada města Židlochovice vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice.
Přihlášky je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně na adrese Městský úřad Židlochovice, 

Nádražní 750, do 28. čevna 2019 do 13:00 hod.
Více informací naleznete na webových stránkách města na hlavní straně.

oznámení

7Život ve městěwww.zidlochovice.cz


