
 

Ukončení projektu MŠ Hovorčovice dne 15.6.2015  

 „Poznáváme svět“ 

 

 

Dne 15.6.2015 se uskutečnilo slavnostní zakončení projektu „Poznáváme svět“, který probíhal 

po celý školní rok v rámci školního vzdělávacího programu MŠ Hovorčovice. 

V úvodu akce děti přivítaly návštěvníky hudebním vstupem s motivy mezinárodních 

pozdravů a písní. Každé dítě si na počátku své „cesty“ vyzvedlo „cestovní pas“, se kterým 

procházelo stanoviště jednotlivých zemí: Číny, Afriky, Francie, České republiky, Slovenska, 

Anglie a Albánie; děti na stanovištích plnily rozličné úkoly zaměřené na danou zemi, za správně 

provedený úkol získaly razítko a na závěr cesty si mohly vyzvednout malou odměnu. 

V Číně jsme se seznámili s národním jídlem, typickým oblečením, čínským písmem a zároveň 

jsme si prohlédli čínské knihy a vyslechli si, jaké jsou v Číně zvyky. Děti se dozvěděly, odkud 

jejich čínský spolužák přesně pochází a mohly si vzdálenosti na mapě porovnávat v čínském 

atlase. 

V Africe, pomocí obrázků, jsme byli seznámeni s typickými obyvateli a zvířaty kontinentu. 

Mohli jsme si prohlédnout transparent s barevnými znaky a kreacemi africké kultury, 

rozlišovali jsme africkou zvěř podle zbarvení srsti a navlékali barevné africké korále.  

Nabídnuty tu byly i kaše s různými příchutěmi, které se v Africe vaří; např. kukuřičná a ovesná 

s kari, se skořicí, s česnekem, s muškátovým oříškem…a i mnozí tatínkové zjistili, že některé 

kaše chutnají opravdu výborně!  

Ve Francii jsme ochutnali slaný a sladký koláč, skládali Eiffelovou věž ze sirek a z Kapla 

stavebnice, děti si mohly vyrobit medaile a brože, skládaly z plastových víček Francouzkou 

trikoloru a na závěr dostaly bon- bon. 



V České republice byli „cestovatelé“ přivítáni chlebem a solí. Ochutnávali Honzovy české 

buchty, bramborák a kysané zelí. Seznámit jsme se mohli s knihami a obrázky v českém jazyce, 

s památkami České republiky, s hlavním městem, ale i s korunovačními klenoty. Obdrželi jsme 

i letáčky s nabídkou kulturních akcí v ČR. Děti si mohly vybrat, zda boudou navlékat korálky 

z Jablonce nebo zakreslovat do mapy oblíbená místa v ČR, dále mohly sestavovat puzzle, vlajku 

ČR nebo vybarvovat omalovánku Českého Honzy.  

Na stanovišti Slovenska děti s rodiči ochutnávali slovenské pokrmy a nápoje  - makový, 

kakaový a ořechový závin, korbáčiky, chléb se slovenským sádlem, slovenský chléb s bryndzou 

a domácím máslem. Součástí byla i ukázka hry na lidový nástroj, fujaru.  Zároveň bylo možné 

si prohlédnout i slovenské knihy, obrázky měst a Tater. Děti si vybarvily Slovenský státní znak 

a vyzkoušely Mažiar (nádoba na drcení máku nebo obilí, apod.). 

V Anglii jsme si prohlídli anglické knihy, obrázky a pohledy. Získali informace o anglické 

královně a spojeném království Velké Británii.  Ochutnávali jsme anglický koláč s rebarborou, 

vybarvili omalovánku Bigben a vyráběli královskou korunu.  

V Albánii – Bosně měli cestovatelé možnost vidět národní vlajku, národní knihy, slabikář, 

obrazy, fotky a dokumentace albánské kultury, konvici a skleničky na čaj. Ochutnávali jsme 

národní jídlo Baklavu a Chalvu.  

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali za pomoc při organizaci akce celé rodině Jin z Číny, 

paní Mustafové z Albánie – Bosny,  paní Burešové a její mamince ze Slovenska, paní Laginové 

a její vnučce Bětce ze Slovenska a paní Morávkové,  ti všichni pomohli připravit tuto akci  a 

přispěli vlastními zdroji (jídlo, materiály, oděv, hudební nástroje apod.). Zároveň děkujeme i 

paní ředitelce, Janě Hirkové, a pedagogům školy, paní Hubené, Roubíčkové, Poldové, 

Zavřelové, Voldřichové a Konopáskové a našim kuchařkám, paní Borlové a Šafránkové, za 

organizaci akce, která se pro nás stala krásným a jedinečným zážitkem. Bez nich by tato akce  

nevznikla. Ještě jednou všem děkujeme! 

 Za organizační tým: Bc. Martina Homutová 

 


