
VÝPRAVA  

S NÁZVEM: 

„VČELIČKO,ŘEKNI Ř“ 
 



 

KOMPETENCE 2 

Kompetence k učení: Odhaduje své síly, učí se 

hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých. 

 

Kompetence komunikativní:  Dokáže se 

vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 

 

Sociální a personální kompetence:  Ve skupině 

se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných 

činnostech se domlouvá a spolupracuje. V běžných 

situacích uplatňuje základní společenské návyky a 

pravidla společenského styku, je schopné 

repsektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy. 

 

Kompetence činnostní a občanské:  Spoluvytváří 

pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí 

jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. 

 

Kompetence k řešení problémů:  Všímá si dění i 

problémů v bezprostředním okolí, přirozenou 

motivací k řešení dalších problémů a situací je pro 

něj pozitivní odezva na aktivní zájem. 



 

VÝSTUPY: 
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Dítě a jeho tělo ( oblast biologická):  

Zvládnout základní pohybové dovednosti a 

prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí, zvládnout sebeobsluhu 

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální):  

Uplatňovat své individuální potřeby, přání a 

práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 

postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či 

názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 

konflikt dohodou. 

Dítě a jeho psychika (oblast 

psychologická):  Prožívat radost ze 

zvládnutého a poznaného. Prožívat a 

dětským způsobem projevovat, co cítí.Umět 

se na delší čas odloučit od rodič. 

Dítě a společnost (oblast sociálně 

kulturní):  Uplatňovat návyky v základních 

formách společenského chování ve styku s 

dospělými i s dětmi.Adaptovat se na školičce 

v přírodě. 

Dítě a svět: (oblast environmentální):  Mít 

povědomí o širším společenském, věcném, 

přírodním, kulturním i technickém prostředí i 

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a 

dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. 



 

VÝSTUPY: JÍDELNÍ LÍSTEK 

PRO VÝPRAVU S NÁZVEM: 

„VČELIČKO,ŘEKNI Ř“ 

PONDĚLÍ: 

Oběd – Bramborová polévka           obsahuje 1,1;9 
              Rizoto,červená řepa,čaj      obsahuje 9 
Svačina – Rybí pom.,chléb,kakao    obsahuje 2;7;1,1 
Večeře – Krupičná kaše,čaj               obsahuje 7;1,1 

ÚTERÝ: 

Snídaně – koblížky,kakao                             obsahuje 1,1;3;7 
Svačina – sýr.pomazánka,rohlík,čaj           obsahuje 1,1;7 
Oběd – Polévka Vývar,špagety                    obsahuje  1,1;9;7 
Svačina – Veka s máslem,zeleninový 
                   talíř,mléko                                    obsahuje 1,1;7 
Večeře – Kuřecí plátek,amer.brambory 
                 čaj                                                    obsahuje 1,1  

STŘEDA: 

Snídaně- Šunková pěna,chléb,cappucino       obsahuje 1,1;7 
Svačina – Jogurt,čaj                                             obsahuje 7 
Oběd – Gulášová polévka 
               Kuře,bram.kaše,okurkový salát,čaj   obsahuje 1,1 
Svačina – Loupák,jablko                                      obsahuje 1,1;3;7       

Změna jídel vyhrazena 
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Kája Glas 

Ondrášek 

Horký 

Natálka 

Merunková 

Simonka 

Horká 
Káťa 

Danihelová 

Daneček 

Kotík 

Pavlínka 

Jurková 

Dominiček 

Fišar 
Pavlínka 

Petrová 

Matýsek 

Ficek 

Davídek 

Henzl Valentínka 

Straková Filípek 

Kourek 
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PÍSNIČKA VÝPRAVY 

Ref: Johoho,johoho,Včeličky si zpívají, 
        johoho,johoho na Křižánky spěchají 
 
1.Jděme pěšky na Krátkou, 
   potkáme se s pohádkou, 
    broučkové v ní budou, 
    koukneme se na ně lupou. 
 
2.Ve vesničce Křižánky, 
    jsou moc pěkné chaloupky, 
     do jedné půjdeme, 
     bábovku tam upečeme. 
 
3.V bazénu si plaveme, 
    traktůrkem se svezeme, 
     lodičky pustíme, 
    zvířátka navštívíme. 
 
4.Poslední den čeká nás, 
    viděli jsme spoustu krás, 
    domů už jedeme, 
     zážitky si vezeme.  
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Bylo? Nebylo? Ale bylo. … 

Dne 4.května vyrazila třída Včeliček na 

výpravu s názvem: Včeličko,řekni Ř“.  

Na této výpravě jsme měli dva těžké úkoly. 

Prvním úkolem bylo objevit ztracené 

včeličky – uletěly skřítkovi Slzičkovi a on 

nám stále pláče na půdě Školičky 

Kamarád. Druhým úkolem bylo 

procvičovat nezbedné hlásky. 

Tak pusu mamce,taťkovi a vyrážíme na 

Křižánky. 

To je paráda, 

Včeličky jsou  

tu!!! 
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Pan Havlíček nás všechny šťastně  dopravil 

k penzionu . A  koho vezl?  13dětí ze třídy 

Včeliček,paní učitelku Zdeňku Košťálovou, 

Pavlu Zichovou a spoustu a spoustu 

zavazadel. Paní Černeková a pan kuchař 

Pája nás mile přivítali a my šup se ubytovat 

a taky sníst svačinu od maminky.  

Ty tašky 

byly fest 

těžké!! 
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Teď už dost lelkování a hurá hledat včeličky. 

Prozkoumali jsme okolí penzionu, ale mimo 

pejska Brita, žáby  jsme nenašli nic. Dodali 

jsme si odvahu a šup do lesa. To vám bylo 

tichoučko a ta vůně lesa a zpěv ptáčků. 

Včeličky žádné,zato rozbité domečky skřítků. 

Netrvalo dlouho a  domečky byly jako nové. 
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Vyzkoušeli jsme si jaká může být v lese 

zábava. Brouzdání v potůčku, chůze jako 

zvířátka, hod šiškou, schovávaná aj. 

10 



 

Po práci a zábavě je nutno se pořádně 

posilnit. Jídlo jsme měli vždy výborné a ty 

obr porce. Byli mezi námi tací borci, kteří si 

i přidávali. 
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A kam půjdeme hledat včeličky nyní? Asi na 

louku. Aby se nás broučci nelekli, tak jsme se 

v takové malé broučky proměnili. 

Včeličky 

fofr, 

Pavlínka už 

chce najít 

včeličky!!! 
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Ovečky jsme potkali, bažanty jsme potkali, ale 

včeličku od skřítka Slzičky žádnou… ach jo. 

Včely,včely,včeličky 
na Křižánkách bzučí, 

nedivte se lidičky, 
že vám v hlavě hučí. 
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Po výšlapu na Český kopec, jsme si 

odpočívali  a kde se vzali, tu se vzali, hmyzí 

kamarádi se tu objevili – zelený je 

Kudlanka, modrý  – Sršeň a oranžový – 

mravenec. To bylo něco,vidět chvilku jako 

oni. 

14 



 

Po dlouhé cestě jsme si zasloužili broučí 

zábavu. 

To je žůžo, 

dobrodrůžo!

. 
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Broučci už začali být unavení, tak hajdy 

se napapat, umýt, vyčistit zoubky a 

spinkat. Na dobrou noc jsme si v pokoji 

vytvořili kino , nasadili svítící náramky a 

pomalu jsme usínali a usínali a 

usínali…. 

To jsou 

andílci.. 
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V úterý ráno byl budíček hodně brzy, 

protože  je třeba se nasnídat a pospíchat na 

autobus, který nás zaveze za dalším 

dobrodružstvím… 

Fildo, ten 

náramek z 

kanálu 

zachráníme!! 
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A jsme tu, v Pohádkové vesničce. Doprovod 

nám dělala Karkulka a byla mooooooc 

zvědavá, co vše víme o pohádkách. Zjistila, 

že jsme chytré hlavičky a tak nám ukázala 

všechny domečky v Pohádkové vesničce.. 

Kdo to ví, odpoví. 

Kolik vlásků na 

hlavě má 

Rákosníček? 
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A je tu zase trochu další zábavy… 

Bazén s teplou vodou, plaváníčko, 

skákáníčko…. 

Plavu si 

ani 

nevím 

jak… 
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To nám vyhládlo, ještěže pan kuchař Pája 

je takový šikula a paní Černeková taková 

rychlovka…  

S plnými bříšky jsme dumali, kde ještě 

bychom mohli včelky hledat. No přece u 

vody jsme ještě nebyli… vyrobíme vážky, 

želvičky, nabalíme síťky a můžeme jít… 

Holky, 

to jsou 

síťky do 

vody.. 
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Cestou přizastavíme u poštovní schránky, 

nalepíme známku, vhodíme pohled. Kdo 

bude rychleji doma my nebo pohled? Pane 

pošťák startujeme – tři, dva, jedna, 

START…. 

To by mě taky 

zajímalo, budou 

doma dříve děti 

nebo pohled? 

Co myslíte, kdo 

olizoval 

známky? 
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To už jsme docházeli k rybníku, když co to? 

Něco zeleného je tam. Vodník!!!  Ukázalo 

se, že je to vodník kamarád a pěkně nám 

 o svém rybníčku povyprávěl, seznámil nás 

i s živočichy z rybníku a my mu za to pěkně 

zazpívali… 

Jak to 

říkal 

Vodník o 

pulcích? 
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Tomu neuvěříte, co ten náš Vodník ještě 

umí…? Jezdit na traktůrku. 

To bylo povozeníčko… 

Zajímalo by mě, 

jestli má Vodník 

řidičák?? 
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Vodník se musel vrátit za svými rybičkami a my 

zase zpátky do penzionu. Cestou ještě trochu 

sportu… 
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Jestli si někdo myslí, že jsme po večeři šli 

rovnou spát, tak je na omylu. Čekala nás 

ještě stezka odvahy, a že to chtělo veliký 

kus odvahy. Hůůůůůů 

Ty strašidla 

jsou 

krásná.. 
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Ve středu ráno jsme si chvilku poleželi, 

pak se nasnídali a šli cestou necestou  

do Křižanecké školičky. Paní učitelka nás 

již netrpělivě čekala, protože program  

skoro začínal a my si ještě venku hráli  

na hasiče…  

Tolik hasičů 

na 

Křižánkách 

ještě 

neviděli.. 
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Ve školce nás mile přijali a společně  

s dětmi z Křižánek jsme mohli prožít 

program Zdravá5 o správné výživě… 

To jsme si 

pochutnali.. 
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No a to už je pomalu konec naší výpravy. 

Úkol najít včeličky jsme splnili, tak balit a 

hurá domů vyprávět mamce a taťkovi, co 

vše jsme zažili. 

Vlastnoručně 

točená 

limonáda jako 

tečka na závěr! 
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Křižánky 

nashledanou!!! 

Někdy zase 

někde ahoj! 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

1. Rodičům za důvěru, že vše 

zvládneme. 

2. Paní Černekové a panu kuchaři 

Pájovi za skvělé jídlo a zázemí. 

3. Paní učitelce Zdeňce za doprovod na 

výpravě. 

4. Vodníkovi za hezké odpoledne. 

5. Školičce na Křižánkách za milé 

přijetí. 

6. Panu řidiči Havlíčkovi za dovoz a 

odvoz. 

7. Paní učitelce Vlaďce za písničku. 

8. Paní kuchařce Evičce za jídelníček. 

Velké 

poděkování 

všem!! 
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Více fotografií na odkaze 

http://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/Vyprava_Vcelicko%2

Crekni_R_4._-_6.kvetna_2015/ 


