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Píše se Na Mýtince 

Zpracovala: Monika Kovalská, EvaJurmanová 

Výprava s názvem  
„Kam se schoval 

velikonoční zajíček“ 



CESTA KUŘÁTEK 
Cesta od R. Krajča a T. Kluse 

 
TOU CESTOU DO ŠKOLIČKY 

V PŘÍRODĚ  

POJĎME SE DÁT, 

KDYŽ SLUNCE NÁM SVÍTÍ 

TAK NÁM SE TO LÍBÍ, 

JEN SBALTE SI VĚCI 

A POJĎME UŽ PŘECI 

  

KAŽDÝ MÁ SÍLU JÍT V DÁL, 

V KONČINY VYDAT SE SÁM, 

BEZ MÁMY A TÁTY  

A S ODVAHOU V SRDCI 

DOKÁZAT ŽE NA TO MÁM. 

 

RF.: TEĎ UŽ SE BLÍŽÍM K CÍLI 

A ZAJÍC BÍLÝ MÁVÁ, 

ŽE POKLAD UKRYTÝ MÁ. 

NÁS ČEKÁ VÝZVA 

A KDO NÁS NEZNÁ 

TAK POJĎ 

VŽDYŤ ZAJÍČEK SVŮJ POKLAD DÁ 

NÁM. 



Zpracovaly:      Monika Kovalská 

                              EvaJurmanová 

Jarní školička v přírodě s podtextem 

„Kam se schoval velikonoční zajíček“ je 

novinkou naší mateřské školy. Obvykle 

jsme jezdili na zimní školu v přírodě, a 

první skupina předškoláků tak opravdu, 

jak je zvykem, vyrazila v únoru. Pro 

druhou skupinu předškoláků jsme 

vymysleli termín velikonočních prázdnin, 

přestože jsme s jarní výpravou ještě 

neměli žádnou zkušenost. 

A kam vyrazit? Okolí Nového Města n/M. 

nabízí mnoho zajímavých míst, takže po 

zmapování této oblasti naše volba padla 

na rekreační středisko Na Mýtince ve 

Vlachovicích.  

Děti byly ubytované ve dvou chatkách a 

celý areál včetně velké chaty – 

restaurace jsme měli pro sebe. Nikoho 

jsme tak nerušili a pobyt jsme si náramně 

užili. 

Výpravu naplánovaly a zorganizovaly 

paní učitelky Monča a Evička a 

zúčastnilo se jí 11 dětí ze třídy kuřátek.  



A KDO VYRAZL NA VÝPRAVU ZA 

DOBRODRUŽSTVÍM? 
Pedagogický dozor: Monika Kovalská 

                                Eva Jurmanová 

Máťa  Novotný 
 

Vanesska Landsmanová 
 

Anička Lánová 
 

Honzík Šiler 
 

Domča Bartůněk 
 

Lucinka Doležalová 
 

Radanka Šlechtová 
 

Pepík Kratochvíl 
 

Natálka Pohanková 
 

Ráďa Svatoň 
 

Vítek Sobotka 
 



Vše začalo již na podzim, kdy jsme zjistili, že na 

naší zvonkohře zavěšené u stropu je smotaný 

papír, převázaný stuhou. Co to je? Kde se to tady 

vzalo? Stále nám to vrtalo v hlavě, ale nikdo se 

neodvážil smotek rozmotat. Když se třída včeliček 

vrátila ze své výpravy za skřítkem Písmeníčkem, 

řekli jsme si, jestli to není nějaký vzkaz od skřítků. 

Máme jich ve třídě mnoho, protože nám pomáhají 

a radí, jak ve třídě kuřátek dělat vše správně.  Pak 

se jednoho dne smotek zase ztratil… No to už byla 

velká záhada. Všichni byli tou záhadou pohlceni a 

děti vymýšlely různé příběhy, co se mohlo stát. 

Nakonec jsme zjistili, že je to dopis velikonočního 

zajíčka, který se nám někde schoval a chtěl, 

abychom se za ním vypravili a našli ho. No tak jo – 

a kam? Tak to bylo v tom smotku. Byla to totiž 

mapa, kam se za zajíčkem vypravit. Tak jedeme! 



CCA PO ½ HODINĚ  JSME NA MÍSTĚ… 



TAK A JEŠTĚ FOTO A JDEM VYBALOVAT! 



Po vybalení nás čekala svačina a první obhlídka 

okolí, zda nenajdeme stopy po velikonočním 

zajíčkovi. Indicie na sebe nenechaly dlouho čekat, a 

byly tady první úkoly, které nás měly za zajíčkem 

zavézt. 



Indicií bylo dost,  

ale bez valného výsledku. Motali jsme se po  

Mýtince jak v bludném kruhu. Proto jsme se rozhodli 

po obědě vyrazit jiným směrem, a to přes silnici k 

osadě Yukon. Šli jsme hledat kamarádku naší sovičky 

Jůly. Osada Yukon nás uvítala v celé své kráse, se 

všemi chatičkami, velkou sovou, Cipískem i panem 

provozním, který všem dětem natiskl na ruku razítko 

se sovičkou. Tam jsme si zahráli pohádku O Červené 

Karkulce. Cestou zpět jsme také nakrmili naše hmyzí 

kamarády – mravence. 



TAK TO JE PARTA KUŘÁTEK. 

ZDRAVÍME NAŠE KAMARÁDY 

KUBÍKA, LOTYNKU, RADEČKA A 

LADUŠKU. A TAKÉ NAŠE MLADŠÍ 

KAMARÁDY, I CELOU ŠKOLIČKU. 



V první podvečer jsme si hráli kopanou, líný 

tenis, holky kreslily křídami, a čekali na večeři. 

Paní provozní připravila rizoto, ale spletla si 

lahvičky s kečupem a první z dětí dostaly 

pikantní kečup. Když začala Lucinka volat, že 

to pálí, upozornili jsme na omyl, dětem jsme 

kečup dali pryč a již bylo vše v pořádku. 

Po večeři jsme pro naše kamarády z Pohledce 

vybarvovali sklíčka, vyráběli si masky, hráli 

různé hry a hlavně – zpívali naše písničky 

vybrané pro tuto výpravu.  



Jedeme na výpravu  
 „Jak se krotí krokodýli“ 

  

1. JEDEME NA VÝPRAVU, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    VYDÁME SE K POKLADU, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    MY NECOUVNEME DOZADU, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    NAJDEM CESTU K POKLADU – UŽIJEM SI ZÁBAVU. 

  

2. ČEKÁ NA NÁS ZAJÍČEK, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    SCHOVÁVÁ SVŮJ KOŠÍČEK, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    MÁ V NĚM 13 VAJÍČEK, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    MY NAJDEME SI CESTIČKU K TOMU JEHO KOŠÍČKU. 

 

3. MOŽNÁ PŘIJDOU STRAŠIDLA, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    CO JEDÍ SLADKÁ POVIDLA, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    JSOU TO ASI SLONBIDLA, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    MY VYDÁME SE ZA ROSY, CHYTÍME JE ZA ŠOSY. 

 

4. TAHLE NAŠE VÝPRAVA, JÁ VÍM, MY VÍME,, 

    TO BUDE VELKÁ ZÁBAVA, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    MY NECOUVNEME DOPRAVA, JÁ VÍM, MY VÍME, 

    RÁNO, VEČER, I V NOCI UŽIJEM SI LEGRACE. 

  

 

  

 



Druhý den nás čekal celodenní výlet.  Ráno 

jsme brzy vstávali, už v 6.00 a o půl sedmé 

jsme již seděli na snídani a přemýšleli, jestli 

najdeme zase nějaké indicie. Nejvíce starostí 

si dělali Matýsek s Vítkem a měli z toho 

pořádně zamotanou hlavu. V 7.00 jsme 

nastoupili do autobusu směr Nové Město n/M.a 

poté pěšky vyrazili k našim kamarádům do 

mateřské školy v Pohledci. Cestou jsme poslali 

domů pohlednice s pozdravy našim rodinkám. 

Cestou jsme viděli mnoho zajímavých věci, od 

veverky, která hopsala ve stromu na zastávce, 

po terénní auta a dinosaura v jedné firmě. Na 

pěší stezce jsme se občerstvili mňamkou a 

pitíčkem a spěchali do školky. Uvítala nás paní 

uklízečka, která nám uvařila čaj a děti si snědly 

svačinu. Bohužel, kamarádi ze školky v 

Pohledci měli ten den školku zavřenou, ale 

mohli jsme se podívat, jak to mají zařízené 

zase jinde a půjčit si jejich hračky. Dopoledne 

jsme si užili i na prolézačkách na zahradě a 

bylo to moc prima. Opět děkujeme do 

Pohledce paní učitelce Šárce Konečné a paní 

uklízečce. 



CESTA DO POHLEDCE BYLA 

NÁROČNÁ, ALE ZVLÁDLI JI 

VŠICHNI *-* 



Zajíček nám ve školce nezanechal 

ani jednu indicii. Smůla. 



Oběd jsme si snědli u babičky 

Jurmanové, která se nás ujala s láskou, 

uvařila nám ovocný čaj a ještě nám 

upekla piškotovou roládu s džemem. To 

jsme si pochutnali. 

A při trávení jsme zkoukli kousek 

pohádky „Lotrando a Zubejda“. 

Moc děkujeme! 



Po obědě jsme nasedli do autobusu směr Nové 

Město n/M. a spěchali na program „Rok na vsi“ v 

Horácké galerii. S sebou jsme v batohu „táhli“ 

vyfouknutá vajíčka, která jsme na program 

potřebovali. Naštěstí žádné neprasklo a všechny děti 

si již vytvářely tradiční jarní morenku a poslechly si 

povídání o velikonočních zvycích. Další zastávkou 

byla návštěva cukrárny, slíbená za ranní procházku 

do Pohledce. Teď přišly na řadu naše peněženky, 

které si děti s malým kapesným mohly vzít sebou. 

Někdo si dal zmrzlinu, někdo si objednal mňamku a 

paní učitelky objednali všem pitíčko. Zážitek s 

placením byl dost velký, protože si děti povídali o 

tom, že při placení daly jednu korunku a paní 

prodavačka jim vrátila více korunek. O jejich hodnotě 

samozřejmě řeč nebyla*-*. Naše další cesta mířila do 

Muzea strašidel v podzemí, kde jsme sice již byli na 

podzim, ale teď jsme se na strašidla vyloženě těšili. 

Nejvíce zapůsobil na děti hejkal, čerti a holčičkám se 

líbily bludičky.. 

Před odjezdem ještě malé zastavení v zahradní 

restauraci na horkou čokoládu a „tradá“ zpět Na 

Mýtinku ( mysleli jsme, že děti toho mají plné 

trepky…) 



ROK NA VSI V HORÁCKÉ GALERII 



A FOTO PŘED MUZEEM S BERÁNKEM A 

OVEČKOU 



NÁVŠTĚVA STRAŠIDELNÉHO PODZEMÍ 

Po indiciích velikonočního zajíčka však 

ani vidu, 

 ani slechu… 



Večer i noc však byla ještě mladá,  a proto 

jsme po večeři rozdělili úkoly pro večerní 

program. Kluci chystali opékání párků a 

vaření čaje, holky zase připravovaly výzdobu 

na karneval. 



A JE TADY KARNEVALOVÁ DISKOPÁRTY. 

VĚŘTE – NEVĚŘTE – TO BYL „NÁŘEZ“!!! 

Bohužel, stále jsme bez zajíčka, i když plni 

zážitků… 



MÁME TADY PŮLNOC, TAK HAJDY DO 

PEŘIN A  ABY SE VÁM TAM LÍBILO A 

ZDÁLY SE KRÁSNÉ SNY… 



Je tady pátek a tedy poslední den naší 

výpravy. Poklad jsme zatím nenašli, i když 

indicií bylo dost. Nezbývá, než znovu projít 

celou oblast Mýtinky, zda jsme něco 

nepřehlédli. Vyzbrojeni dobrou náladou 

začíná naše poslední hledání velikonočního 

zajíčka. Co pro nás vlastně bude mít? Nějaký 

poklad? Nebo nás jen tak pozdraví? To se 

uvidí. Všichni mají oči na stopkách a daří se 

nám, tentokrát lépe organizovaně, hledat 

úkoly a plnit je. Cesta se ubírá směrem k 

rybářské chatě. Že by tam byl velikonoční 

zajíček? 

A je tady poslední úkol – hledejte v okruhu 10 

kroků. Nastalo velké pátrání. Nakonec 

Matýsek našel velkou zajíčkovu krabici a 

Markétka košík s vajíčky. Aha, tak to byl 

vzkaz velikonočního zajíčka – jsou tady 

svátky jara a on chtěl, ať si je pořádně 

užijeme. Odměnou nám bylo vajíčko a 

turistická známka a vědomí, že všichni 

účastníci naší výpravy pobyt bez maminek a 

tatínků zvládli, neztratili se, neonemocněli, 

splnili všechny úkoly a užili si zábavy. A o to 

nám šlo. Mít kupu zážitků a někdy si 

vzpomenout… 







JÍDELNÍČEK 16. – 18.4.2014 

STŘEDA: 
SVAČINA: rohlík s lískooříškovým  krémem, čaj 
OBĚD: polévka hovězí vývar s dom.drobením 
            vařený brambor s karbanátkem o oblohou, čaj 
SVAČINA: smetanový jogurts vanilkovou příchutí a               
                  cereálie, ovocný čaj 
VEČEŘE: rizoto se sýrem a čalamáda, černý čaj 

ČTVRTEK: 
SNÍDANĚ: domácí mazanec s rozinkami, kakao 
SVAČINA: obložený rohlík se šunkou a sýrem, pitíčko 
OBĚD: řízek s chlebem, jablko, ovocný čaj ( pobyt mimo 
areál)           
SVAČINA: tatranka, horká čokoláda 
VEČEŘE 1: palačinky s marmeládou, kakao, čaj 
VEČEŘE 2: opečený párek s hořčicí nebo kečupem, chléb 

 PÁTEK: 
SNÍDANĚ: rohlík s máslovou paštikou, ovocný čaj 
SVAČINA: rohlík se sýrovou pomazánkou, jablko, čaj 
OBĚD: vepřové na paprice, těstoviny, dětský šampus, čaj 
SVAČINA 1: zmrzlinový pohár s ovocem, jablkový džus 
SVAČINA 2: linecké kolečko velké, jablko 
 



PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ: 

 

 rodičům za důvěru 

 paní Zítkové, provozní střediska Na   

     Mýtince, za vstřícnost a ochotu 

 paní učitelce Šárce Konečné za      

     poskytnutí budovy školky v Pohledci 

 paní uklízečce pohledecké školky 

 panu Havlíčkovi za odvoz tam i zpět 

 babičce Jurmanové za poskytnuté zázemí 

 Novoměstskému muzeu za umožnění 

neplánované prohlídky 

 paní učitelce Pavlínce za poskytnuté rady 

 všem, kdo nám na naší výpravě byli 

nápomocni  



TAK PÁ – PÁ MOJI KAMARÁDI! 


