
ŠvP – Kožlí u Orlíka 3. – 6. 5. 2022 

Putování s bublinkovou vílou – úterý 3.5.  

 

Ráno jsme se všichni sešli na parkovišti u COOP v Obecnici. Zamávali jsme společně maminkám a 

tatínkům a vyrazili jsme za dobrodružstvím. 

 

Po příjezdu k našemu penzionu v Kožlí u Orlíka jsme se přesunuli na zahradu penzionu, kde jsme si dali 

svačinku (Brumíka). Po svačině jsme se vydali prozkoumat zahradu penzionu a poté jsme se šli podívat, 

kde budeme bydlet   

 

Když jsme si vybalili věci, přesunuli jsme se znovu na zahradu, kde jsme se seznámili s knížkou Terezka 

a bublinková víla, která nás bude provázet celým pobytem. Přečetli jsme si první kapitolu z knížky, kde 



jsme se dozvěděli, kdo je Terezka, kam cestuje a jak poznala bublinkovou vílu. Pokusili jsme se zavolat 

si svou vlastní vílu pomocí bublifuku a poté jsme jí šli hledat na zahradu. A našli jsme. Ještě na chvilku 

jsme si pohráli na zahradě – máme zde pískoviště, průlezku se skluzavkou a trampolínu.   

 

Po pobytu na zahradě jsme si dali dobrý oběd, měli jsme zeleninovou polévku a boloňské špagety. Po 

obědě jsme si odpočinuli, dali jsme si svačinku (chléb, paštiková pěna, jablko) a vyrazili jsme na 

procházku do lesa. Postavili jsme bublinkové víle domečky z přírodnin, které se dětem moc povedly. 

Po návratu z lesa se ochladilo a tak jsme se schovali dovnitř a kreslili jsme bublinkovou vílu a její domek 

pastelkami.   

 

Pak už na nás čekala večeře (buchtičky se šodó). Po večeři jsme si přečetli další příběh bublinkové víly 

na dobrou noc a dali jsme se do večerní hygieny – koupání a čištění zoubků, poklizení na pokojích. A 

potom už šup do postýlek. Víla nám popřála dobrou noc a my už načerpáváme energii na další den plný 

zábavy a dobrodružství.  Slziček bylo pramálo a hned se usušily. Ve 20.00 všechny děti spaly.  


