
 

 

 

Zpráva z projektového dne Malí stopaři – pozoruj, najdi, vyřeš! 

 

Klíčová aktivita č. 3 v rámci projektu „Společně!“ 
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322 

 
 

                       
    

 

Projektový den se konal dne 6. 6. 2018 od 9.00 hodin do 14.00 hodin v rekreačním areálu s názvem 

Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy w Pietrowicach Głubczyckich. 

 

Zúčastnily se tři mateřské školy v uvedeném počtu: 

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace (24 dětí + 4 pedagogové) 

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace (20 dětí + 2 pedagogové) 

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 Głubczyce (25 dětí + 3 pedagogové) 

 

Na projektový den jsme se vydali s projektovými batohy, které posloužily jako turistická pomůcka 

v praxi. Děti v nich nesly osobní věci na pobyt v přírodě. Učitelé s dětmi z České republiky dojeli na 

místo autobusem, kde se setkali s učiteli a dětmi z Polska. Po přivítání nastal čas na seznámení s náplní 

dne. Po snídani děti byly rozděleny do šesti skupin po 11 až 12 dětech s cílem, aby v každé skupině 

společně pracovaly děti ze všech tří zúčastněných mateřských škol. S aktivitami pomáhali polští harceři, 

v české interpretaci známí jako skauti. 

 

Program byl rozdělen na tři části: 

 

1. Týmové řešení úkolů 

 

Děti společně procházely jednotlivými stanovišti, kde plnily zadané úkoly. Střídaly se pohybové 

a poznávací činnosti zaměřené na obratnost, posílení odvahy, spolupráci při řešení úkolu (děti například 

plnily zadání společně najít v určeném prostoru vlajky s číslicemi 1 – 6), vnímání sluchového signálu 

v kombinaci s pohybem (polská verze hry Kuba řekl). Po splnění tří hlavních úkolů dostaly zapínací 

placky -  za sportovní soutěž v družstvech, společné nalezení ukrytých vlajek, donesení potravy pro zvěř. 

Po první části následoval první chod oběda. Děti s chutí poobědvaly na nezvyklém místě. Hrachovou 

polévku jedly společně se svým týmem z jednorázového nádobí na vojenské dece. I tato aktivita v podobě 

stravování v polních podmínkách výborně prolnula s programem zaměřeným na poznávání pobytu 

v přírodě. Poté následovala druhá část programu. 



 

 
 

2. Poznávání vybavení pracovníků bezpečnostních složek – hasičů, policistů, vojáků a pracovníků 

celní správy 

 

Děti si ve skupinách mohly prohlédnout a vyzkoušet vybavení policistů, hasičů, vojáků a zaměstnanců 

celní správy. Nejvíce je zaujalo policejní auto, možnost vyzkoušet si hasičskou stříkačku a jak se leží ve 

vojenském spacím pytli. Poté následoval druhý chod oběda – opečené klobásky s chlebem. 

 

 
 

 



 

3. Volné hry v přírodě 

 

Po obědě měly děti možnost volně si hrát na hřišti s průlezkami. Neměly problém se spolu při hrách 

dorozumět, neostýchaly se komunikovat. Bylo milé pozorovat, jak si vzájemně rozumějí. 

 

 
 

V průběhu celého pobytu měly děti k dispozici dostatek tekutin k pitnému režimu včetně možnosti 

doplnit energii ovocem a zeleninou na připravených mísách. Na závěr celého programu následovalo 

společné focení. Učitelé již plánovali, které téma by mohlo být náplní projektu v příštím školním roce. 

Odjížděli jsme všichni spokojení a plní dojmů z probíhajícího programu. Do Ostravy jsme se vrátili 

v 16.00 hodin. 

 

 

V Ostravě dne 9. 6. 2018 

Za tým všech účastníků: Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o. 


