
OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ 2016 podpořen SFŽP ČR  

Po vypracování projektu na ozdravný pobyt získala naše mateřská škola ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY finanční prostředky na jeho podporu ve výši 54 363,- Kč pro 35 dětí MŠ Orlová – Lutyně Okružní 917.  

Předškolní děti jely v termínu 18.4. - 23.4. 2016 do hotelu Pod javorem ve Velkých Karlovicích, jež jsou v oblasti s vyhovující 
kvalitou ovzduší. Program ozdravného pobytu byl realizován se zaměřením na prvky environmentální výchovy pod 
názvem „PUTOVÁNÍ S VEVERKOU ZRZEČKOU“. 

Náplň programu byla zaměřena na plnění těchto výchovně vzdělávacích cílů a výstupů v oblasti environmentální a 
osobnostně sociální: 

 
1) Vytváření elementárních poznatků o životním prostředí, místě, ve kterém se děti v průběhu ozdravného pobytu pohybují a 

vytváření pozitivního vztahu k němu, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 

2) Pochopení dětí, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 

3) Vedení dětí ke zdravým životním návykům, podporování jejich fyzické kondice v souladu s psychickou pohodou. 
 

Environmentální program týdenního pobytu vedli zkušení lektoři ze střediska volného času Alcedo Vsetín, do programu se aktivně 
zapojily i paní učitelky. 

Pomocí čtených příběhů z knížky Nadi Klevisové „Příběhy veverky Zrzečky“ byly děti motivovány k plnění aktivit s veverkou 
Zrzečkou. Nabízený program děti zaujal svou pestrostí a aktivitami, díky nimž získaly nové poznatky o přírodě. 

Na vycházkách poznávaly jarní kytky, seznámily se s evolucí žáby, viděly žabí vajíčka, malé pulce i žábu, v lese pozorovaly stromy, 
ptáky, našly i místa výskytu veverek podle ohlodaných šišek. Při pobytu v lese si děti stavěly domečky pro veverku, prováděly frotáž 
kůry stromů, hrály hry zaměřené na smyslové vnímání přírody. Největší ohlas u dětí vyvolalo poznávání bentické fauny, kdy si samy 
vyzkoušely chytat do síťky pulce a blešivce. Barevné vnímání jarní přírody zachytily na svých paletkách, kdy sbíraly a nalepovaly 
přírodniny v různých barvách. Vytvořily si svůj „jarní strom“, využily paletek a frotáže kůry stromů. Program byl doplněn o hry 
zaměřené na spolupráci a týmové řešení úkolů. Od dětí jsme získávali zpětnou vazbu při hodnocení v kruhu, aktivně se 
vyjadřovaly, popisovaly své zážitky a některé hry chtěly opakovat. Děti si oblíbily ekologické pracovníky, kteří je uměli zaujmout. Po 



dostatečném pobytu na čerstvém vzduchu, vždy dětem chutnalo připravené jídlo, chodily si přidávat a chválily kuchaře. Za ochotu a 
vstřícnost patří poděkování všem zaměstnancům hotelu „Pod Javorem“. 

Stanovené dílčí cíle se nám dařilo plnit, mapovali jsme a poznávali dřeviny, živočichy, ukázali jsme dětem důležitost třídit odpad, 
zlepšovali jsme fyzickou kondici a upevňovali pravidla chování v přírodě.  

 

 
 

  



 

 

  

1. Den s veverkou Zrzečkou 

Vyrábíme indiánské čelenky, abychom veverku 
příliš neplašili, až za ní půjdeme do lesa. 

… a takhle nám krásně sluší  

V jezírku jsme našli vajíčka skokana 
a dokonce i pár pulců, tak si je musíme 

pořádně prohlédnout. 

Umpaie Umpaie … 



 

 

2. Den s veverkou Zrzečkou 
2. veverkou Zrzečkou - Úterý 

Veverka je tvor hravý a proto si i my hrajeme: 
člověče, nezlob se. Jen se nám zatoulala kostka 

a tak místo hodu kostkou plníme úkoly. 

Umpaie, Umpaie, alias 
příběh o krokodýlovi už 

známe všichni, proto jsme 
jím druhý den začali. 

Víme, že veverka tady skutečně někde bydlí, protože jsme našli ohlodané šišky 
a tak jsme postavili veverce domeček. Doufáme, že se jí bude líbit. 



 

  

3.  Den s veverkou Zrzečkou 
3. en s veverkou Zrzečkou - 

A opět jsme zamířili směrem k lesu – tentokrát jsme se snažili 
najít co nejvíc barviček v přírodě, které jsme si nalepili na tzv. 

„paletku“. Byly to různé lístečky, kamínky, větvičky, kvítky, atd.. 

A trénovali jsme naši šikovnost a fyzickou zdatnost  



4. Den s veverkou Zrzečkou 
 

  

Bentická fauna, co to asi bude? 

Veverka nás dnes pozvala k potůčku, 
kde jsme pozorovali, co žije ve vodě. 
Lukáš a Kuba nám ukázali pulce a 
blešivce, potom jsme si sami 
vyzkoušeli něco chytit do síťky.  

Odpoledne jsme se vydali na Kulíškovou 
stezku. 



Hra s padákem byla prima, zahrát si pexeso 
venkubylo zajímavé a poučné. 

Našli jsme si svůj strom, provedli 
frotáž, zahráli golf a přišlo loučení. 

5. Den s veverkou Zrzečkou 
 

 
 
 
 
 

 
 

tu  
 
 

 



Naše oblíbená píseň 
UMPAJE, UMPAJE 

ETAMI LAPAJE 

ESUELA LOCHOTIE 

LOKO LOKO LEBUFE 

NEUMPLEPIPAJE 

 


