
1. 2. 2018 

Karneval ve školce 

7. 2. 2018 

Fašank ve Slováckém muzeu Uh. Hradiště 

Fašanku, fašanku, už je ťa na mále aneb Masopust na Slovácku…Tak bychom 

mohli nazvat výukový program Slováckého muzea pro mateřské a základní školy. 

Děti se dozvěděly zajímavosti o období masopustu našeho Slovácka, naučily se 

zpívat masopustní obchůzkovou a rozšířily si tak vědomosti již získané v mateřské 

škole. 

28. 2. 2018 

Svět nočních zvířat ve Slováckém muzeu Uh. Hradiště 

Dne 28. 2. 2018 nás čekalo velké dobrodružství na výstavě o zvířatech pod názvem 

„Vládci noci“ ve Slováckém muzeu. Jak se říká: „Kdo se bojí, nesmí do lesa!“ Ale 

my jsme se bát nemuseli. Baterky nám na všechno důkladně posvítily. Kdopak to v 

noci krade v kurníku? Kdo má rád maso a kdo raději kořínky? Komu nejvíce svítí 

oči? To všechno jsme se dozvěděli. Nahlédli jsme společně do hlubokého lesa, kde 

se pasou srnky a divoká prasata, navštívili noční louku, mokřad, medvědí i vlčí 

doupě. Vyplašili jsme společně zloděje vajíček a zjistili, která zvířátka se v noci 

odváží až k lidskému obydlí. Součástí výstavy byla také tvořivá dílnička. Děti si tak 

mohly vytvořit originální stromečky nejen z přírodních materiálů, ve kterých se jim 

zabydlela zvířátka. Odměnou pro všechny bylo pexeso s obrázky zvířat, ale i 

zvláštní pocit z neuvěřitelné atmosféry celé výstavy. 

1. 3. 2018 

Skřítek Vítek a mlsné autíčko 

Pohádky pana Taraby jsou u dětí nejoblíbenější. Divadelník umí děti a někdy i paní 

učitelky zapojit do děje, pracuje s loutkami nebo je sám hercem, využívá hudební 

nástroje. 

23. 3. 2018 

Dny vody v Aquaparku v Uh. Hradišti 

Nejstarší předškoláci se dostali do zázemí provozu aquaparku (pod bazény), kde 

byli seznámeni, jak se voda využívá, získává, jak se vypouští a čistí. 

Prostřednictvím příběhu se dozvěděli, proč je voda důležitá a cenná, co je povodeň, 

proč je špatné sucho. 



17. 4. 2018 

Slovácká přehlídka mateřinek 2018 v Klubu kultury Uh. Hradiště 

Prezentace širokého spektra aktivit, které se v mateřských školách uskutečňují 

(hudebně pohybové činnosti, folklorní či pěvecké kroužky, dramatizace pohádek, 

hra na hudební nástroje) tvořila program 2. ročníku Slovácké přehlídky mateřinek 

uherskohradišťského regionu . Na nesoutěžní přehlídce měla své místo mezi deseti 

mateřskými školami i naše školička s hudebně pohybovou skladbou Kamarád. A 

proč jsme vsadili právě na tuto pohybovku? Totiž kamarádství, které pokud 

přeroste v přátelství, má hluboký citový základ. Pravé přátelství člověka dokáže 

obohatit, povzbudit, dodat mu sílu, ukázat smysl života. Čím je člověk starší, tím 

častěji vzpomíná na přátele a kamarády, hlavně z dětství. Naše děti možná mnohým 

divákům vrátily svým vystoupením myšlenky do dětských let. K pohodové 

atmosféře přispěla i výborná organizace pořadatelů. 

25. 4. 2018 

Předškoláci a hasiči SDH Staré Město 

Zážitkové „hasičské dopoledne“ pro naše předškoláky připravili členové SDH Staré 

Město. Poděkování jim patří za prohlídku celého hasičského auta, ukázku techniky 

a věcných prostředků požární ochrany. Už víme, co patří do vybavení pro požáry a 

technické zásahy: hadice, proudnice, hasící přístroj, zařízení pro rychlý zásah, 

osvětlovací stožár, motorová pila, elektrocentrála…. Předškolní děti prozatím 

nejsou členové hasičského sboru, ale v MŠ se již setkávají s požární tématikou 

prostřednictvím knížek, didaktických her a zapojováním se do požárních 

výtvarných soutěžích. Jmenovitě děkujeme především panu Václavu Kotačkovi st. i 

ml. a panu Jakubovi Kotačkovi. 

27. 4. 2018 

Za kuřátky do AGRI-M, spol. s r.o. Mistřice 

Kdo má kuřat nejvíce?.....přece AGRI–M Mistřice. O tom jsme se na vlastní oči 

přesvědčili dne 27. 4. 2018 na farmě v Mistřicích. Podívali jsme se do obou hal, ve 

kterých na nás pípalo celkem 17 000 krásných kuřátek. Někteří odvážlivci si mohli 

kuřátka i pochovat a pohladit. Měli jsme možnost navštívit třídírnu vajíček a 

dozvědět se, jak se vajíčka třídí a kde se uchovávají. Pohled na 170 000 vajíček nás 

všechny překvapil. Prohlédli jsme si také zemědělskou techniku - traktory a 

otestovali jejich obrovskou váhu, která nám ukázala číslo 6800 kg. Poděkování 

patří paní Psíkové, která nás mile přijala a velmi ochotně provedla. 

 

 



15. 5. 2018 

Pohádka ve Slováckém divadle Uh. Hradiště 

Kniha Špalíček veršů a pohádek Františka Hrubína je pokladem všech domácích 

knihoven 

a knihovniček. Herci Slováckého divadla ztvárnili tentokrát rozsáhlou pohádkovou 

kompozici O Květušce, zahrádce a babici Zimnici. Hlavní postavy Květuška a 

babice Zimnice dramatického příběhu ztělesnily odvěký pohádkový zápas dobra a 

zla. 

24. 5. 2018 

Koncert Hradišťánku 

Žijeme na Slovácku, ke kterému patří folklor, píseň, tanec. Uherskohradišťský 

dětský folklorní soubor Hradišťánek měl v nabídce výchovný koncert pod názvem 

„O zvířátkoch, ptáčkoch a všelijakéj žúželi,“tak jsme jeli. Důvod byl umocněný 

vystoupením naší předškolačky Elišky Trávníčkové v jedné ze skupinek malých 

folklorních tanečníků. Děti spontánně tleskaly. Věříme, že i v příštím roce uvidíme 

na pódiu další kamarády MŠ nebo ZŠ Mistřice, které to v kroji, jak se říká, chytne. 

31. 5. 2018 

Školní výlet na ROCHUS s výukovým programem „Řemeslo má zlaté dno“ 

Lokalita Rochus, na ní kaple sv. Rocha. Dříve narození si ji jistě pamatují jako 

cvičiště, které armáda využívala před r. 1990. Po ukončení činnosti armády v Uh. 

Hradišti se poměrně dlouho hledalo využití areálu Rochus. Nakonec se ujala 

myšlenka o vybudování přírodně a kulturně historického areálu Muzea v přírodě, 

které zejména mladším generacím přiblíží, jak se žilo na dědině v 19. a 20. století. 

Jak ten život byl pestrý. Těžký, ale zároveň krásný, smysluplný, lidé si pomáhali. 

Svět nebyl zkažený penězi. Lidé obraceli každou korunu, službu většinou opláceli 

službou. Výrobky řemeslníků byly kvalitní, a proto lidem sloužily léta, lidé si je 

šetřili. Rochus je od Mistřic opravdu kousek, rozhodli jsme se toto místo navštívit v 

rámci výletu. Domluveno. Pěšky tam, autobusem zpět. Je 31.5. 2018, krásné 

počasí, batůžky se svačinou nachystané, můžeme vyrazit. Cesta k rozhledně nám 

nabízí výhledy do blízkého i dalekého okolí. Právě u rozhledny je čas svačiny. 

Chutná. Jak by ne, na čerstvém vzduchu. 

Pak už jen mírně z kopce a jsme na Rochusu. To, o čem jsme se zmínili v úvodu, si 

děti mohly ověřit na vlastní oči. Viděly slováckou izbu s postelemi, pecí, pevným 

stolem, u kterého se k obědu a k večeři scházelo často hodně hladových krků. Za 

domem byl dvůr s hnojištěm a kadibudkou nad ním. Stodola, v ní mlátička, mlýnek 

na kukuřici, kotle na zabíjačku. Koza ve chlévku, husy na pastvě. Setkali jsme se s 



řemeslníky, kteří pro takový způsob života, hospodaření, vyráběli potřebné nářadí, 

nádobí, oděvy a obutí. Svůj um nám předvedl kovář, švec, řezbář, hrnčíř, košíkář. 

Prohlídka končí, děti sdělují spontánně okamžité zážitky jeden druhému. V 

zamyšlení se nabízí, že by nebylo špatné a asi i prospěšné, v rámci relaxace, vrátit 

se z dnešní přetechnizované doby několik desetiletí zpět. Opustit supermarkety a 

řešit živobytí od „A do Z“….. Autobus pod Rochusem čeká, odjíždíme směr 

Mistřice. 

12. 6. 2018 

Za telátky do TOPAGRY, spol. s r.o. Topolná 

Zemědělské hospodaření ve společnosti TOPAGRA, která jako jediná farma z 

bývalého ZD Bílovice zachovala chov dojnic. Snaží se ho provozovat efektivně, 

přizpůsobit se legislativním změnám, které mnohdy hospodářům z TOPAGRY 

komplikují život. Při rozhovoru s panem Ing.Vlastimilem Lapčíkem, jedním z 

jednatelů TOPAGRY spol. s r.o., přichází si k nám občas do školky pro vnuka 

Vojtíška, padla řeč na hospodářská zvířátka, Slovo dalo slovo, nedalo se odmítnout 

pozvání na jejich farmu. 

Přijíždíme do Topolné, kluci už v autobuse z dálky určují typy traktorů a 

komentují, co všechno dokážou. 

Prohlídka začíná. Pan Ing. Vlastimil Lapčík a zootechnik pan Ing. Ladislav Klon 

nás provází celým areálem. Vidíme, jak jsou kravičky ustájené, seznamujeme se s 

pravidelným denním režimem v živočišné výrobě, krmením, stlaním, dojením. 

Všechno má svou hodinu. Ono potom takový pravidelný režim je zárukou vysoké 

dojivosti dojnic. A to je podstatné, požadované. Pondělí až neděle, svátek. Není 

rozdílu. Považujeme si velké obětavosti pracovníků, kteří se o dojnice starají. 

Provádějící nám vysvětluje reprodukci, jinak řečeno, jak a kdy jsou poprvé jalovice 

zapouštěny a jak dlouhá je březost. Co se děje při a po porodu, jaká je péče o 

telátka. To jsme také viděli a mohli na vlastním prstu ruky pocítit sací reflex 

takového telátka, které očekává krmení. Jak je uchováno nadojené mléko v 

chladícíh tancích, než ho odčerpá a ke zpracování odveze vykupující společnost. A 

není ho málo. 400 dojnic z celkovou denní dojivostí 10.000 litrů to je opravdu 

výkon. Stojí za to vidět samotný proces dojení a zařízení k tomu určené. 

Popojdeme dál na středisko mechanizace. To je ráj zejména pro kluky. Posadit se 

do kabiny velkého traktoru, řezačky zemědělských plodin, to je zážitek. Vybavení 

takových kabin je už blízké dnešním automobilům. A výkon na poli? To už ani 

nejde srovnávat se stroji před 40 – 50- ti lety. 

Prohlídka končí. Hodně nám toho na farmě ukázali, trpělivě vše vysvětlovali a my 

jim za vše moc děkujeme. Bude-li možnost, rádi se opět vrátíme. Sladká tečka od 

hostitelů na závěr byla tím největším rozloučením s mistřickými předškoláky. 



19. 6. 2018 

Letadla v Kunovicích – tradice 

Historie letectví v regionu má kořeny ještě před vznikem samostatného 

Československa, Kunovice jsou v současnosti centrem této tradice. Vidět v průběhu 

jednoho dne obrovské letiště, letecké muzeum a výrobu letadel je opravdu zážitek. 

Nejprve jsme navštívili AEROMEC, spol. s r.o., která se nachází 300 m od 

Leteckého muzea. 

V obrovském modrém hangáru na nás čekaly dva vrtulníky a dva letouny. 

O společnosti jsme se dozvěděli, že má školící středisko(výcvik pilotů), které 

nachází široké využití nejen v oblasti letectví. Také, že zajišťuje přesun osob na 

kratší či delší vzdálenosti prostřednictvím malých letadel, a to v rámci zahraničních 

i tuzemských, obchodních i volnočasových cest. Poděkování patří paní Kláře 

Skopal Procházkové, která nám návštěvu společnosti zprostředkovala, a paní Lucii 

Zambové, která nás areálem provázela. 

Jak se letadla vyrábí? To nám odtajila společnost BRM AERO s.r.o., která má sídlo 

v blízkosti AEROMECU. BRM AERO je česká rodinná firma zabývající se 

vývojem, výrobou a prodejem sportovních letounů značky BRISTELL. Ve 

výrobních prostorách, které děti navštívily, se vyrobí zhruba 80 letadel ročně. Ta 

jsou z 90 % exportována k zákazníkům po celém světě, zbylých 10 % zůstává u nás 

v Česku a na Slovensku. BRM AERO zaměstnává v současné době okolo 70 

pracovníků. Prodej letounů BRISTELL pak zajišťuje prostřednictvím sítě 

výhradních distributorů ve více než 70 zemích světa. Za vyčerpávající výklad o 

výrobě letadel přizpůsobený věku dětí patří poděkování paní Radce Krůtové a panu 

Ing. Milanu Bříštělovi. 

A teď hurá do Leteckého muzea. To je historických letadel, o které se starají 

členové spolku Slovácký aeroklub Kunovice, dobrovolníci a fandové letecké 

techniky, kterým není lhostejný současný stav exponátů Leteckého muzea v 

Kunovicích. A samozřejmě děti nejvíce zaujal „Nagánský expres“, letoun TU-154 

M. 

20. 6. 2018 

Vítězové výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2018 

Slavnostní přijetí na radnici v Uh. Hradišti se dostalo mladým tvůrcům, kteří se 

zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. V letošním ročníku se na okrese Uh. 

Hradiště do soutěže zapojilo celkem 604 dětí z 11 mateřských škol, 9 základních 

škol a 8 sborů dobrovolných hasičů. Soutěž má tři části (výtvarnou, literární, 

zpracovanou s pomocí digitálních technologií) a probíhá v několika kategoriích. 



Výtvarná část soutěže zaujala i naše předškoláky 4 -7 leté. Anilinové barvičky, 

pastelky, barevné třpytky štětce, lepidlo,...dobrý nápad a pak bylo z čeho vybírat. A 

kdo z našich předškoláků si vychutnal pocit slávy? Honzík Ondroušek za 2. místo v 

okresním kole a 3. místo v krajském kole, kategorii starších předškolních dětí, 

Anninka Rudinská za 3. místo v okresním kole, kategorii mladších předškolních 

dětí. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školičky. 

22. 6. 2018 

Rozloučení s předškoláky 

Pohádkovým zpíváním a říkáním se slavnostně rozloučili s mateřskou školou kluci 

a holky ročníku 2011 a 2012 veselým pohádkovým příběhem Popletená zvířátka. 

 


