Konání akcí: od září 2017
Datum

Název akce

Popis

14. 9. 2017

Ahoj děti-Hallo kinder

První plánovaná akce se vydařila. Po příjezdu jsme se
společně poznávali a pozdravili. Německé děti nám zazpívaly
písničku, seznámili jsme se s německou říkankou, kterou
jsme říkali v němčině i v češtině. Seznámily jsme, se jak se
řekne německy kohout, kráva a němečtí kamarádi naopak.
Po té jsme zazpívali písničku na tělo našim kamarádům a oni
se k nám přidávali. Už víme, jak se zdravíme. Rozdělili jsme
se do dvou skupin a pokusili jsme se nakreslit obrázek-sama
sebe a kdo uměl, tak se podepsal. Příprava na kalendářemateriál. Obrázky jsme si vyměnili. Teď budeme poznávat
jména kamarádů. Paní učitelky budou seznamovat děti se
jmény. Děti si pohrály se svými kamarády, výborně se
občerstvily-teplým obědem, ještě si chvilku si pohrály a
odjížděly jsme zpět do naší MŠ.

Počet ČR
Počet SRN
dětí+dospělí dětí+dospělí
25+2
28+7

Poznámka
Odjezd 9:00, návrat
13:30 hodin.

Datum

Název akce

Popis

14. 10.
2017

Zahajovací výkop pro
realizace „Zahrady
přátelství“

sobotu 14. října 2017 se konalo slavnostní zahájení
projektu vedoucím partnerem, obcí Mähring, tzv.
"Spatenstich". V prostorách mateřské školky
Großkonreuth, místní části obce Mähring, se sešli
představitelé partnerů projektu a rodiče s dětmi. Hosty
tohoto slavnostního zahájení byli zástupci okresního a
krajského zemského úřadu, zastupitelstvo obce
Mähring v čele s 1. starostou Josefem Schmidkonzem a
panem Franzem Schönerem, který má na starosti
přeshraniční spolupráci a celý tým mateřské školky
"Dorfpiraten" v čele s vedoucí Iridou Haberkorn. Za
českého partnera se zúčastnil místostarosta města
Mariánské Lázně Dr. Luděk Nosek, ředitelka MŠ Vora
paní Helena Černá s celým svým týmem a další. Oba
partneři - mateřská školka Vora a mateřská školka
Großkonreuth si předaly symbolické dárky - Vora
darovala dětem dva keře kanadské borůvky a od
bavorské školky obdržela naopak krásnou jablůňku
přátelství.

14:0017:00

Počet ČR
Počet SRN
Poznámka
dětí+dospělí dětí+dospělí
8
MŠ
hosté
+zaměstnanci

Datum

Název akce

Popis

15. 12.
2017
10:0013:00

Vánoční dílna se
zaměřením na vánoční
tradice

V tento sváteční den jsme se přivítali jednoduchou říkankou,
při které jsme si zopakovali jména. Zazpívali jsme vánoční
koledy. Německým dětem jsme zatancovali sněhuláky,
čerty. Seznámili jsme se s vánočními tradicemi u nás
v Čechách- krájení jablíčka, hrníčková kouzla. České děti taky
zazpívaly krátkou německou písničku, kterou se naučily při
seznamování s NJ.
Poté jsme si u stolečků vyráběli voňavé svícny z pomerančů
a hřebíčků. Také jsme lepili vousy z vaty Mikulášovi. U
činností jsme se střídali. Ostatní děti se seznamovali při
hrách. Také jsme si zkusili nakreslit obličej na LOGO triček.
Uvidíme, co se nám z toho podaří připravit. Na závěr si
všechny děti si pochutnaly na výborném obědě. Rozloučili
jsme se přáním krásné vánoční svátky a do Nového roku
2018, hodně zdraví, štěstí.

Počet ČR
Počet SRN
dětí+dospělí dětí+dospělí
50+6
13+4

Poznámka

Datum

Název akce

Popis

19. 01.
2018

Lední revue
Waldsassen

Od rána se děti těšily na Německé kamarády. I přes
nepříznivé počasí jsme se vydali do Německa, cesta byla
napínavá, padal sníh, ale pán řidič vše zvládl na výbornou.
Do Německé školky jsme přijeli před 10 hodinou, ve školce
jsme se přivítaly a vyrazily směrem do Waldsassenu na Lední
revue Ledové království, po programu jsme se vydali zpět do
Německé školky, kde jsme se naobědvali a malinko pohrály.
Všem se tam moc líbilo, cestou zpět jsme si zopakovaly
zážitky. Těšíme se společně na další akci tentokrát u nás na
Karnevale.

Počet ČR
Počet SRN
dětí+dospělí dětí+dospělí
24+2
32+5

Poznámka

1. 03. 2018

Karneval v Hotelové
škole

Karnevalové veselí s MŠ Vora
Ve čtvrtek odpoledne 1. března jsme si s dětmi z partnerské
MŠ Grosskonreuth v rámci projektu č. 172 Malí, ale
společně silní! Užívali karnevalového veselí v prostorech
hotelové školy. Děti se tu sešly v krásných nápaditých
maskách a za hudebního doprovodu DJ Dawa tančily,
dováděly, soutěžily, čarovaly s kouzelníkem a nakonec si i
každé dítě odneslo balíček s tombolou.
Na tohle vydařené karnevalové veselí budeme dlouho
vzpomínat.
Děkujeme tímto i vedení hotelové školy za pronájem
prostoru, občerstvení a milou obsluhu.
Akce byla financována z projektu EU CÍL EÚS.

50+10

6+5

11. 4. 2018

Nabburg Nabbadabbadoo

NABBADABBADOO!
To není vítězný pokřik pravěkého lovce, že právě ulovil
mamuta!
Nabbadabbadoo je název hracího centra v bavorském městě
Nabburgu. A právě tam v úterý 11. 4. 2018 mířil autobus
plný natěšených dětí z naší MŠ. Po příjezdu na místo se
všechny děti vyhrnuly z autobusu na prázdné parkoviště,
otevřely batůžky a pustily se do svačiny.
Ale pozor! Přijíždí další autobus německou poznávací
značkou! A z něj vystoupily děti z partnerské MŠ
Grosskonreuth i se svými učitelkami. Po srdečném přivítání
se všechny děti nahrnuly do hracího centra
Nabbadabbadoo, které bylo ten den otevřené jen pro nás a
užily si velmi rušné a veselé dopoledne.

25+3

31+6

27. 4. 2018

Kladská
Mariánské Lázně

V pátek 27. dubna se vydaly děti z Mateřské školy Vora
společně s dětmi z partnerské školy v Německu na výlet
autobusem do osady Kladská, která se nachází v katastru
města Mariánské Lázně.
Společně jsme obešli spolu se zaměstnanci obou MŠ Kladský
rybník po stezce zaměřené na biologii, geologii a historii
okolí, která pochází po okraji národní přírodní rezervace
Kladské rašeliny. Velkou výhodou bylo, že naučná stezka
Kladská, má naučné informační tabule i v německém jazyce.
Společně jsme se posilnili na cestu na odpočívadlech
s lavičkami a vydali se k altánu na ostrůvku u jednoho
z rybníků, zde jsme pozorovali kachny a ostatní faunu a jarní
flóru.
Závěrem jsme se občerstvili v stylové Lovecké restauraci a
navštívili i moc hezký vytvořený Dům přírody, kde děti viděli
i opravdovou vílu a dozvěděli se co nejvíce informací
z místa, kde se nacházeli.
Celý výlet se povedl díky dobré náladě a slunečnému
počasí.

46+4

28+5

2. 5. 2018

MŠ Grosskonreuth
Stavění májky

Středa 2.5 od rána ve třídě Rosniček panovala dobrá nálada,
děti se chystaly na výlet do Německa na návštěvu do školky
v Grosskonreuthu - stavění májky.
Cesta byla veselá, opakovali se písničky na den matek. Ve
školce jsme se nasvačili, pohráli společně s kamarády a
vydali se na zahrádku zdobit česko-německou májku, která
se moc povedla.
U májky se zazpívalo, dozvěděli jsme se, proč se staví májky
a šlo se hrát na zahradu.
Byli k dispozici různé dopravní prostředky, které se nám
velice líbili: traktory, kola, odrážedla, též na pískovišti bylo
plno zábavy. Občerstvení dětem chutnalo, zahřáli se teplou
chutnou polévkou a dezertem.
S kamarády jsme se rozloučili a pozvali je k nám na
slavnostní výkop zahrady 28. 6. 2018

24+2

51 + zaměstnanci
MŠ Grosskonreuth

28. 6. 2018

Slavnostní výkop
zahrady MŠ Vora

Na tento den se čekalo celý měsíc, připravovalo se
občerstvení, zábava, zdobilo se, aby vše bylo krásné, veselé
a barevné.
Děti přivítaly hosty písní: Zpívejme si, zpívejme a My jsme
školka barevná, poté se na chviličku oddálily ke skákacímu
hradu a různým zahradním prvkům, ochutnávali ledovou
tříšť a seznamovali se s kamarády.
Ředitelka školy přivítala hosty, seznámila je s akci, pár slov
k projektu řekla i bývalá ředitelka školy Helena Černá, dále
k projevu se připojila i ředitelka z partnerské školy Irida
Haberkorn, starosra Josef Schmidkonz z Mahringu a další.
Vše překládala naše stálá překladatelka Irena Zandt. Předali
se dárkové zahradní koule a od partnerské školy jsme dostali
krásné dopravní prostředky na zahradu.
Spolu s dětmi jsme se přesunuli na zahradu a symbolicky
zahájili výkop zahrady, kterou čeká nový kabátek .
Dále se pokračovalo v oslavě slavnostního výkopu. Tančilo
se na hřišti, hrálo, ochutnávalo a plánovalo, co nás čeká dál.
Nechyběla prohlídka školy, která se moc líbila.
Konec školního roku byl ukončen krásnou oslavou.

47+9
+ pozvaní
hosté viz.
Prezenční
listina

18+11

