
Putování s bublinkovou vílou – středa 4. 5.  

Ráno proběhlo tradičně. Po ranní́ hygieně následovala snídaně. Měli jsme na výběr mezi lupínky či 

kuličkami s mlékem nebo houska s máslem a šunkou. Některé děti si daly dokonce oboje. Následně 

nás čekal první úkol dne, a to hledání pokladu. Nejdříve jsme se posadili do altánu a přečetli jsme si 

další příběh víly Bubulinky, řekli jsme si, co nás dneska čeká a zahráli jsme si na víly a vodníky.  

 

Přesunuli jsme se na lesní cestu, kde jsme hledali fáborky, které nás celou cestou vedly. Po cestě jsme 

splnili celkem sedm úkolů, které nám nachystala víla Bubulinka.  Úkoly byly zaměřené na les a 

přírodu, například: Jaká znáte lesní zvířátka + předvádíme zvuky zvířat, Co se vyrábí ze dřeva? aj. Na 

posledním stanovišti jsme hledali schované krabičky s pokladem od víly. Poté jsme se vrátili na 

zahradu penzionu, chvilku jsme si pohráli a čekal na nás výborný oběd. Měli jsme nudličkovou 

polévku a svíčkovou omáčku s knedlíkem.  

 



Výborně nám tady vaří, děti si při každém chodu přidávají a vyjídají talíře. Některé malé děti snědly 

dnes k obědu čtyři knedlíky. Po obědě jsme si přečetli první vzkazy od maminek a tatínků, odpočinuli 

jsme si a dali jsme si svačinu (tvarohový mřížkový koláč). Protože se venku zatáhlo, radši jsme nikam 

nevyráželi a hráli jsme si na naší zahradě. Poté jsme se přesunuli do jídelny, kde nás čekalo tvoření. 

Vyrobili jsme si bublinkovou vílu z krepových papírů. Pak následovala hygiena před večeří a večeře.  

 

K večeři jsme měli rizoto, které dětem také moc chutnalo, opět si přidávaly. Po večeři jsme si přečetli 

další příběh bublinkové víly a řekli jsme si, co nás čeká zítra. Všichni šli do svých pokojů, následovala 

večerní hygiena a drobný úklid na pokojích. Na závěr dne jsme si popřáli dobrou noc a krásné sny. 

- Všem dětem se tady líbí, všichni jsou moc hodní a nikdo nepláče   

Ps: Na rodiče si nikdo nevzpomněl        

 


