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Mateřská škola (v roce 2018) očima dětí. 
 

Dobrý den, jmenuji se Eliška a povím vám něco o naší mateřské škole. Naše 

školka je bezva, mám tady plno kamarádů, malých i velkých kluků a holek. 

Některým ještě nejsou ani tři roky a jiným je naopak už šest nebo sedm let. Celkem 

nás chodí do školky dvacet. 
  

V září odešly do první třídy čtyři děti: Natálka Široká, Honzík Buša, Jiřík 

Nováček a Pavlík Dvořák. Teď je nás předškoláků devět. Většinou jsme všichni 

z Krásného Údolí a z Odolenovic, ale několik dětí je i z Přílez, Otročína a Toužimi. 
 

Paní učitelky jsou na nás hodné, ale to víte, i trochu přísnosti někdy musí být, 

abychom nerostli jako dříví v lese. Však nás sami dobře znáte!  Nejlepší na školce 

je, že si můžeme pořád hrát. Hrajeme si vlastně i tehdy, když se něco nového učíme. 

Možná vám to bude připadat zvláštní, ale pro nás je hraní to samé jako pro vás 

dospěláky práce. Taky toho musíme za jeden den hodně stihnout-hlavně si pořádně 

pohrát, pak se taky něco naučit, k tomu ještě cvičit, malovat, stříhat, jít na vycházku 

a na zahradu a spoustu jiných věcí. Zkrátka pořádná dřina. Je toho na nás za celý 

den někdy trochu moc. A věřili byste, že někdo po tom všem ještě taky po obědě 

nespí? To paní učitelky vždycky říkají, že ony by usnuly hned a rády. 
 

Se školkou vyrážíme často na různé výlety, divadelní představení a exkurze. 

A to se vždycky těšíme. Hóóódně moc se nám všem dětem líbilo loni v říjnu 

v Hafíkovi; to je pohybové centrum v Karlových Varech. Tam jsme se všichni 

krásně vyřádili.  
 

Pěkné zážitky a vlastnoručně vyzdobené hrníčky jsme si dovezli z porcelánky 

v Nové Roli. Dobře jsme se poměli i na pohádkovém statku ve Vranovicích u Plzně, 

i když ve zdejší strašidelné stodole jsme se trochu báli. 
 

Když nejedeme na výlet, chodíme rádi na naši školkovou zahradu. Je to tam 

príma, můžeme si tam dosytnosti vyhrát a vydovádět se, jak je nám libo. Myslím si, 

že ten výskot a křik je v létě slyšet na celou vesnici. 
 

V minulém roce jsme se převlékli za malé kominíčky a s naším vystoupením 

„Kominická kalamajka“ jsme se v Toužimi zúčastnili přehlídky mateřských škol – 

Mateřinka 2018. Moc nám to s černými tvářičkami slušelo a moc pěkně jsme si 

zatancovali. Stejné představení jsme ještě s dalším princeznovským vystoupením 

„Láska na sto let“ s radostí předvedli také na Krásnoúdolských slavnostech.  Před 

Vánoci jsme zatancovali pro naše babičky a dědečky na setkání seniorů. 
  

Měli jsme velké štěstí, že naše školka byla zařazena do projektu „Malá 

technická univerzita“, který je celý dotován Krajským úřadem v Karlových Varech. 

Díky tomu jsme do školky dostali spoustu stavebnic a hraček za moc hodně peněz a 

měli jsme možnost vyzkoušet si z nich postavit různé pěkné stavby. Po několik 

týdnů k nám každé pondělí přijížděla jedna moc milá paní učitelka a ukazovala nám 

samé zajímavé věci. Společně jsme postavili například vysílač Ještěd, elektrárnu, 

Karlův most, zaváděli jsme do našich postavených domečků vodu, kanalizaci i 

elektřinu. Projekt nás opravdu bavil. Třeba se jednou někdo z nás stane slavným 

architektem.  


