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Měsíc květen přinesl do školky krásné a slunečné počasí, které nás lákalo ven. Těšili jsme 

se, jaká dobrodružství společně zažijeme. Protože máme moc rádi pohádky, letošní první 

výlet mířil do Pohádkového lesa. V Bílině na nás čekala krásná procházka do přírody, 

obydlené spoustou krásných pohádkových postaviček, v jejich přítomnosti jsme vzpomínali 

na všechny pohádky, které už známe a pokochali se krásným výhledem do krajiny. Pod 

horami jsme našli i naše Dubí a poznali bílinskou dominantu – čedičový vrch Bořeň. 

       

      

 

 

 



 

 

 

Kytičku pro Pohodu 

Už dávno víme, že v Pohodě je pohoda a velmi rádi ji společně s jejími obyvateli sdílíme. Že 

nevíte, kam to rádi chodíme – přeci do domova seniorů, který si pohodu vzal do svého 

názvu. Tentokrát jsme přinesli kytičku z písniček, básniček a tanečků a společně prožili 

krásné a pohodové dopoledne. Nejvíce se všem líbily naše lidové písničky, které spolu 

s námi nakonec zpívali úplně všichni. 

 



  

 

Padej, dešti, na květinky, 
petrklíče, konvalinky, 

kdyby žízeň měly, 
tak by vonět zapomněly! 



Sportujeme velmi rádi – ve sportu jsme kamarádi 

a moc rádi sportujeme venku, na čerstvém vzduchu. Ke cvičení často využíváme venkovní  

4softovou květinkovou plochu i velkou školní zahradu. 

    

 

 

 

 



Na zkušené v Základní škole Dubí 2 

Dlouhodobě spolupracujeme s naší spádovou základní školou. Na konci měsíce května 

jsme přijali pozvání na společné dopoledne. Velcí kamarádi z osmé a deváté třídy nás 

provedli kouzelným světem objevů a informatiky.  

      

    

    

 

 



Markétina dopravní výchova 

V letošním školním roce se děti z 2. třídy zapojily do projektu, který si dal za cíl zlepšit 

povědomí dětí o tom, jak se chovat na ulici a v dopravním provozu bezpečně a jak 

předcházet možným nebezpečím. Projekt jsme realizovali, ve spolupráci s Týmem dopravní 

bezpečnosti a Městskou policií Dubí,  v jarních měsících a po jeho skončení využili možnosti 

být součástí soutěže  Bezpečný cyklista. Ze všech zaslaných obrázků se nejvíce líbil obrázek 

naší kamarádky Kristýnky. Ta si za zasloužené první místo odnesla diplom a malý dárek od 

Policie ČR. 

   

    


