
PROJEKT  „ŽIVOT VE VLNÁCH“ 

 

Měsíc červen se nejen červená jahodami a třešněmi, ale červenožlutými paprsky slunce, které se opírají do naší 

zeměkoule. Léto bylo na spadnutí a počasí nádherné. Což takhle spojit příjemné s užitečným, napadlo paní učitelky. 

Osmého června se totiž oslavuje Světový den moří a oceánů, a my jsme si chtěli připomenout důležitost vody na naší 

planetě. Děti již vědí a pokusy to ověřily, že vodu máme nejen sladkou, ale i slanou. A že jsou důležité obě. Moře a oceány 

pokrývají zhruba 2/3 naší planety a skoro každé dítě již s rodiči u moře bylo, takže vědí, jak rozsáhlá plocha vodní hladiny 

to je. My jsme další poznatky s dětmi sbírali celý týden, ve kterém jsme se tomuto tématu věnovali. Prozkoumávali jsme 

dno moří a oceánů, život uvnitř hlubokých i mělčích vod, prohlíželi jsme encyklopedie, hledali jsme fotky mořských 

živočichů na internetu a také obrázky k havárii ropné plošiny v Mexickém zálivu, zkoušeli jsme znečistit vodu různými oleji, 

benzínem a naftou, aby děti názorně viděly důsledky takovéto havárie. Nad obrázky zvířat a ptáků uvězněných v ropném 

mazutu se dětem v obličejích zračila obrovská lítost. Abychom zjistili, jaký život je ve vodách jihoamerických pralesů, 

vypravili jsme se do Obřího akvária v Hradci Králové. No a pak jsme také vyhlásili Plážový den, protože k mořím a oceánům 

neodmyslitelně patří lodě a námořníci. Děti se na zahradě školky nalodili na obrovskou loď sestavenou z laviček a vypluli 

za zpěvu písně „Už vyplouvá loď John B.“ na moře. Poté dopluli na ostrov zábavy, kde na ně čekaly mořské úkoly, jako 

zápas s krokodýlem (nafukovacím), slalom s ploutvemi a šnorchlem, hod kruhu tonoucímu, vynášení vody z paluby a další. 

Po jejich zvládnutí všechny námořníky čekal křest vodou, který se setkal s největším ohlasem. Na závěr si všichni 

námořníci dali zmrzlinu. Po celý týden byla v mateřské škole pro rodiče i děti připravena informační nástěnka o všech 

oceánech a zajímavosti z mořských hlubin. 

                      

          



 

 

  Celý projekt v rozsahu jednoho týdne jsme si všichni užili a těšíme se již na další oslavy významných přírodních svátků. 


