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Vše začalo nápadem, zkusit logopedickou 

prevenci trochu jinak, zábavněji a v jiném 

prostředí. Kam jet? Los padl na krásnou 

vesničku Křižánky, která  nabízí spoustu 

aktivit pro různé činnosti. U rybníka 

Kyšperák se nachází penzion Bukáček, kde 

jsme se rozhodli  jíst a spát. 

A kdo s námi pojede? Paní učitelka Pavla 

Zichová si přizvala na pomoc s 

logopedickou prevenci paní učitelku Zdeňku 

Košťálovou. Teď již vybrat termín a hurá na 

výpravu. 



Kdo se výpravy zúčastnil: 

Pedagogický dozor: Pavla Zichová 

                                  Zdeňka Košťálová 

KRISTÝNKA 

POULOVÁ 

MATÝSEK 

ZIMMERMANN 

BARUNKA  

KOTÍKOVÁ 

KUBÍK  

CHALUPA 

KRISTÝNKA 

MAŠKOVÁ 

VAŠÍK 

MUSIL 

ADÁMEK 

FLESAR HONZÍK 

OBRŠLÍK 

LUCINKA 

POHANKOVÁ 

DENISKA OBRŠLÍKOVÁ – před odjezdem 

onemocněla - škoda 



POMOCNÍČEK – 

hlídal,abychom  pomáhali 

sobě i druhým  

USÍNÁČEK – hlídal náš 

spánek a posílal nám 

hezké sny 

PÍSMENÍČEK – hlídal 

správnou výslovnost 

KUCHYŇKA – 

hlídal,abychom 

pěkně jedli,pili 

KAMCODÁM – 

hlídal dávání věci 

na své místo 

POZORDEJ – 

hlídal,aby se nikomu 

nic nestalo a 

neublížili jsme si 

ZUBYRÁD – 

hlídal naší 

správnou hygienu 

MÁMVÁSRÁD – 

hlídal,abychom se k 

 sobě hezky chovali 

ŠATNÍČEK – hlídal 

udržování svých věcí 

pěkně porovnaných 

SKŘÍTCI  

NA NAŠÍ VÝPRAVĚ 



Vše začalo již v pondělí ve třídě Včeliček. 

Kde se vzal, tu se vzal, ve třídě se objevil 

raneček s pokladem a na něm viselo 9 

klíčů. Všichni jsme se divili, co to je, kde 

se to tu vzalo?  Přišel nám to vysvětlit 

skřítek Písmeníček, který nám ještě  

představil své kamarády skřítky. Všichni 

skřítci byli spolu, tak se může poklad 

otevřít. Chtěli jsme  začít otvírat, ale 

Písmeníček zmizel a zůstal po něm jen 

dopis. V dopise bylo napsáno, že jej 

máme hledat na Křižátkách. Začali jsme 

proto balit a plánovat, kde všude budeme 

hledat. 



Je tu středa 5. února 2014  a mohli jsme 

vyrazit na Křižánky. Všichni byli připraveni, 

jen autobus stále nikde. Omylem čekal před 

budovou školy a ne školky. Vše se vyřešilo 

a tak šup, šup pusu mamce, taťkovi a 

nasedat.  

Cesta rychle utekla a my byli na místě, 

personál penzionu Bukáček nás vítal s 

otevřenou náručí. Prohlédli jsme si pokoj, 

rozdělili postele, vybalili batůžky a dost 

zahálení. Vydáváme se na velkolepou 

výpravu hledat skřítky. Aby se nám lépe 

hledalo, vyrobili jsme si speciální 

dalekohledy a hurá po stopách skřítků do 

lesa.   



První stopa o existenci skřítků byla 

objevena – lucernička na kameni hned 

pod penzionem byla jasným důkazem  o 

jejich přítomnosti. 

O kousek dál v lese jsme objevili rozbité 

domečky skřítků, které potřebovaly 

opravit. To byla fuška! Ale skřítkové se 

mohou opět nastěhovat. 



Po náročné stavební práci je tu zábava. 

Zahráli jsme skřítkům pohádku: „Boudo, 

budko“  a zatancovali mazurku. 



Při zpáteční cestě jsme objevili spoustu 

věcí, které používali naše babičky a 

dědečkové.  Naším úkolem bylo vše 

vyzkoušet, odhalit tajemství minulosti. 

… k čemu sloužilo například toto? 



Po náročné výpravě plné úkolů a zážitků 

nám vyhládlo, proto hurá na první oběd. 

To byla dobrota a ty obrovské porce! 

Načerpali jsme novou sílu a energii na 

další dobrodružství. 



 

Na pokoji na nás čekalo u Honzíka v 

poličce překvapení –  vykoukl na něj 

skřítek Šatníček. Jsme na správné stopě, 

skřítci jsou tu! 

Při zaslouženém odpočinku jsme četli  

knihu Dobrodružství skřítka Medovníčka 

a procvičovali nezbedná písmenka. 

Logopedická prevence probíhala v každé 

příhodné chvilce – čekání na oběd, 

cestou za dobrodružstvím, v autobuse, 

před spaním… 

Najednou, kde se vzal tu se vzal, u 

tajných schodů se objevil skřítek 

Pozordej. Druhý skřítek je náš.  

POZORDEJ 

ŠATNÍČEK 



Nastal čas vyrazit na chaloupku. Cestou 

jsme se zastavili podívat se na zvířátka u 

Haraštů. Poník Džino se nechal podrbat, 

kačenky čekaly na nějakou dobrotu a koza 

Káťa a kozlík Matěj také loudili něco na 

zub. 

Zvířátka, mějte se,  

my razíme dál. Směr 

chaloupka. 



U chaloupky děti objevily ohniště dvanácti 

měsíčků, na kterém jsme si uvařili čaj plný 

lesních plodů. Byl výborný! 



K tak lahodnému čaji by se hodila svačinka, 

nějaký zákusek. Je libo štrúdlík nebo 

perníčky? Ale kde je vzít na samotě u lesa? 

Uvnitř chaloupky jsme objevili jablíčka a 

ostatní ingredience. Vyhrnout rukávy a hurá 

do práce. Děti válely, vykrajovaly, strouhaly 

a ještě stihly trénovat nezbedná písmenka.  



Trouba pekla a po chvíli se linula vůně po 

celé chaloupce. Nám se již sbíhaly sliny. 

Museli jsem si však chvíli počkat, než 

bude dílo hotovo. Proto jsme zavěsili 

houpací síť a zábava začala. Dětský 

smích se rozléhal po celém údolí.  



Venku se začalo pomalu stmívat a nastal 

čas se vrátit zpátky. Na cestu jsme se 

posilnili perníčky a štrůdlik nabalili s sebou. 

Rozsvítit baterky a pokračujeme ve výpravě 

za skřítky. Tajuplná cesta za svitu  baterek a 

měsíce působila kouzelně.    



Po výborné večeři se v kuchyni objevil 

skřítek Kuchyňka. Zanesli jsme ho k 

ostatním skřítkům a začali psát pohled 

domů. 

Poté jsme se vysprchovali, vyčistili zuby, 

zadováděli si s nafukovacími balónky a 

hajdy do postýlky. Nebáli jsme se, vždyť 

nám celou noc svítily svítící náramky na 

ručičkách a hlídal nás skřítek Usínáček, 

který na nás v postýlkách již čekal. 

Usínáčku, vážně nám přineseš hezké 

sny? 

KUCHYŇKA 

USÍNÁČEK 



Po vydatné snídani jsme měli plná bříška, 

ale co zvířátka venku? 

Pro ně  také něco připravíme. Šup, šup na 

pokoj a chystat chleba, mrkev, zrní, rohlíky, 

jablíčka. Otevřeli jsme dveře a najednou 

kuk. Čekal na nás skřítek Zubyrád. Chtěl 

nám připomenout, že si musíme ještě 

vyčistit zoubky.   

 

ZUBYRÁD 

ČTVRTEK: 

 



Vyrážíme s dobrotami pro zvířátka hledat 

krmelec. Cestou si stihneme pohrát s 

Britem, osmiměsíčním štěnětem, které 

nás po celou dobu pobytu hlídalo. 

Nakrmíme i ovečky a vyrážíme ke krmelci. 

U potoka nacházíme skřítka Pomocníčka, 

který nám se vším pomáhá.  

POMOCNÍČEK 



Ani chvilku jsme nepromarnili a tvořili a 

tvořili. Slupovacími barvami jsme si 

vybarvili káně – ochránce našich skřítků a 

vytvořili jsme si papírové masky. 

…šlo nám 

to od ruky 

Slušelo nám to… 



Po dalším obědě jsme při odpočinku 

poslouchali příběhy Medovníčka a balili 

batůžky na cestu do Pohádkové 

vesničky hledat další skřítky. 



V Pohádkové vesničce nás uvítala 

Karkulka, Rumcajs a Čarodějka. Provedli 

nás vesničkou, kde žádní skřítci nebydleli, 

jen dřevění trpaslíci. Každý pohádkový 

domeček jsme navštívili a snažili jsme se 

uhodnout, které pohádkové postavičce 

domeček patří. Všechna obydlí byla 

kouzelná. Luštili jsme pohádkové hádanky, 

krmili vlka, jedli  Karkulčiny koláče a vážili 

se na pekelně-nebeské váze. Rozloučili 

jsme se za doprovodu pohádkových 

písniček. 



Při zpáteční  cestě jsme naplánovali 

tajuplněstrašidelnou stezku odvahy a  jak  

vytvořit strašidelný kostým. Po večeři jsme 

se proměnili ve strašidla, která šla vylekat 

pana kuchaře. Bloudili jsme po temných 

chodbách penzionu za hlasitého 

strašidelného houkání. Nebyli jsme tam 

však sami. Z tajného schodiště se ozývalo 

ještě další nám neznámé strašidlo, které 

tam na nás číhalo. Tak tak jsme doběhli na 

pokoj, kde na nás čekal skřítek 

Kamcodám.  

KAMCODÁM 



V pátek ráno jsme nemohli ani dospat. V 

místní mateřské škole na nás čekalo 

divadlo Kozlík s krásnou pohádkou.  

Cestou děti poznávaly známá místa, 

kterými jsme putovali v minulých dnech a 

objevovaly stále nové a nové věci.  

Před školkou na nás čekala paní učitelka 

Peťa, která nás zavedla do šatny a pak na 

divadlo. Představení bylo super, dokonce 

jsme si mohli i loutky prohlédnout zblízka. 

PÁTEK: 

 



Po společném fotografování jsme se 

posilnili v jídelně školičky a hurá za 

hračkami.  



Čas nám až moc rychle utekl a my se 

museli rozloučit. V tom na nás vyskočil ze 

zásuvky paní učitelky skřítek Písmeníček. 

Teď již školko ahoj a děkujeme.  

Cestou zpět děti objevily hasičské auto. 

Tolik hasičů na Křižánkách určitě nemají. 

PÍSMENÍČEK 



Na penzionu nás čekal poslední oběd a k 

tomu zmrzlinová tečka na závěr naší 

výpravy. Museli jsme začít balit. Šlo nám 

to pomalu, protože jsme byli smutní, že 

jedeme už domů. Chyběl nám ale stále 

ještě jeden skřítek. Asi bude muset zůstat 

na Křižánkách. Ale co to? Z tajného 

schodiště se ozval ještě hlásek. Byl to on. 

Poslední skřítek Mámvásrád. Všechny 

skřítky jsme měli a co skrývá poklad jsme 

se brzy dozvěděli. 

M
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A teď již vážně balit, rozloučit se a 

hurá domů! 

Výprava se vydařila, děti byly 

úžasné, kniha úrazů zůstala naštěstí 

prázdná a co se stalo se skřítky? 

Děti si je rozdělily a  mají je doma.  



PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ: 

 
  rodičům za důvěru 

  paní učitelce Zdeňce Košťálové za pomoc     

     při logopedické prevenci a doprovod  na   

     výpravě 

  personálu penzionu  

  řidičům ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou 

  Tomovi Navrátilovi za zajištění Pohádkové   

     vesničky 

  panu Haraštovi za ukázku zvířátek   

  MŠ Křižánky za milé přijetí a program 

  Romanu Zichovi za odvoz věcí a přípravu   

     zázemí na chaloupce 



1. Sbalíme si batohy, 
   mazlíka tam dáme, 
   pusu mámě ,tátovi, 
   školce zamáváme. 

 
Ref: 

Včely, včely, včeličky 
na Křižánkách bzučí, 

nedivte se lidičky, 
že vám v hlavě hučí. 

 
2. Autobusem jedeme, 

   cesta rychle běží, 
   na Křižánkách stavíme, 

   hurá tady sněží. 
 

Ref: 
3. Legraci tu zažijem, 
    štrúdlíček si dáme, 

    lesem trochu putujem, 
    školku navštívíme. 

 
Ref: 

4. V Podlesí jak v pohádce 
    Křemílek nám mává, 
    výprava je u konce, 

    byla tu zábava. 

Písnička naší výpravy: 


