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TÉMA TÝDNE: „Kde bydlím“
Děti ahóóój, dnes je středa, věřím, že jste doma hodné, že se usmíváte,
nemračíte se a posloucháte doma maminku a tatínka.
Jsem ráda, že vám rodiče přečetli doma na počítači všechno, co jsem vám
napsala o našem krásném městě Zlíně. Dnes budeme pokračovat a povím vám
o našem městě něco, co třeba ještě nevíte.
• Asi nejznámější budovou je „zlínský mrakodrap“. Kdysi býval největší
budovou u nás. Když pojedete s rodiči trolejbusem do města, třeba na
zmrzlinu, na náměstí uvidíte budovu Zlínské radnice. Pracuje tam spousta
úředníků, kteří pracují v kanceláři na počítačích.
• Hned naproti je budova, kterou určitě znáte, je to budova „Zlaté jablko“, ve
kterém je nahoře kino a kde se také promítají pohádky pro děti ☺.

• Taky máme ve městě dvě divadla. Jedno velké divadlo je vedle kostela,
jmenuje se Městské divadlo. V neděli se v něm hrají pohádky pro děti. Do
druhého, menšího divadla chodí i děti z naší mateřské školy, je to divadlo
„Malá scéna“.

• Ve Zlíně máme také Městské lázně. Je tam i malý bazén, kde se děti učí
plavat. Venkovní bazén bývá v létě otevřen, v létě ho určitě s rodiči
navštívíte, vezměte si rukávky, budete plavat a potápět se. Kousek od
centra města je i lyžařské středisko, kde si můžete na svahu zalyžovat.
• Ve Zlíně je ještě spousta dalších významných budov, možná znáte hotel
Moskva, zlínský zámek, Obchodní dům anebo Kongresové centrum, o tom si
budeme povídat zase někdy příště.
A na závěr bych vám chtěla něco důležitého napsat. Ve čtvrtek vám nebudu
psát žádné úkoly. Protože zatím do naší MŠ nemůžete, chci vás pozvat, abyste
ve čtvrtek 22. dubna spolu s rodiči přišli k plotu naší mateřské školy. Přineste
si nakreslená sluníčka, která si připevníte na plot, anebo si položíte kamínky
pod ozdobený malý stromeček a budete plnit úkoly, které jsme pro vás
připravily. Věřím, že všichni přijdete ☺.
Už se na vás všichni moc těšíme, taky že se brzy vrátíte zase zpět do naší
mateřské školy.

☺ Tak ahóóój ve čtvrtek v dopoledních hodinách.
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