
Cesta za pokladem

Milé děti už se nám po Vás moc stýská. Doufáme, že brzy ten ošklivý bacil odejde a my už se
sejdeme ve školce. Všichni se na Vás moc těšíme. Až společně budeme moct péct bábovky na
pískovišti a hrát na zahradě fotbal, skákat panáka, malovat křídami, jezdit na odrážedlech, 
skákat přes švihadlo a spoustu dalšíhoooooo. Pan údržbář nám na zahradě sestavil zahradní 
domečky a kuchyňku, paní kuchařky nám určitě uvaří nějaké dobroty.  Mňam. Těšíš se??? My
mooooccc. 
            A teď ta nejdůležitější novinka, která se ve školce stala. Představte si, že do školky 
nám přišel dopis od skřítků. Tento dopis je určený vám dětem.

Dopis od skřítků

Milé děti, píšeme Vám dopis, protože jsme si všimli, že jsou třídy U sluníček a U berušek 
prázdné .  Často se k vám do školky chodíme dívat a vy o tom ani nevíte. Teď je nám moc 
líto, že je školka smutná a opuštěná. Protože se nám po vás moc stýská, rozhodli jsme se, že 
vás pozveme do našeho obydlí. Naše domečky se nachází pod hradem Orlíkem. Ale nás 
pouhým okem nevidíte, jsme tak maličcí, že nejsem vidět. My vás uvidíme a budeme nám hned
veseleji, když nás přijdete navštívit. Chtěli jsme vám udělat radost a dlouho jsme přemýšleli, 
jak. Napadlo nás, že vám odkryjeme náš poklad. Ale nebudete to tak jednoduché, jak to 
vypadá. Aby se vám poklad odkryl, musíte splnit řádu úkolů, které jsou pověšené na stromech.
Aby věděli, kudy se řídit, cestu máte označenou šipkami nakreslenými na zemi. Tato cesta se 
odkryje ve středu 7. 4 do 14.4. 2021. Přejeme vám hodně štěstí, ať se vám poklad povede 
najít. Budeme se na Vás moc těěěšššiiittt. 

Pro rodiče
Cesta za pokladem začíná U rybárny pokračuje » rovně směrem ke školnímu statku » po 
vyšlápnutí kopečku u koní » se zastavíme u vzdělávací cedule živočichové (mírně zatočíme 
doleva po 20m) » poté se vrátíme zpět směrem ke studánce » pokračujeme rovně 200m » 
zatočíme doprava ke studánce » vpravo v lesíku je ukrytý poklad » děti si vezmou sladkou 
odměnu a omalovánku » v lesíku jsou rozházeny kamínky s motivy berušek a sluníček » děti 
si vezmou kamínek s motivem třídy, do které chodí. 

Tým učitelek od sluníček a berušek 


