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Slavnostní vstup do projektu 

Místo konání: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace 

Organizátor: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace  

Název akce: Nejen Česko čte dětem 

Datum akce: 31. 3. 2017  

 

Do celorepublikové kampaně „Celé Česko čte dětem“ vstoupila naše mateřská škola velice pěkným a 

netradičním způsobem. V pátek 31. 3. 2017 jí odstartovala návštěva ze Skotska. Děti jí připravily velmi 

emocionální uvítání tradičním způsobem – chlebem a solí. Celou mateřskou školu jsme vyzdobili uvítacím 

billboardem s namalovanou vlajkou a znakem Skotska, každé z dětí si vyrobilo malou vlajku. Náš host 

v tradičním kiltu dětem nejprve vyprávěl o Skotsku a životě v něm. Pak dětem přečetl pohádku ……  

Na závěr byly pro děti uspořádány Skotské hry na školní zahradě, kde si děti mohly vyzkoušet sporty 

skotských obyvatel: 

1) hod kládou (polenem) do dálky 

2) přetahování lana 

3) zahánění oveček domů 

4) skákání v pytli 

 

Návštěva ze Skotska 
(Skotsko, skotské odlišnosti, příroda a tradice) 

V pátek 31. 3. 2017 jsme měli v mateřské škole návštěvu ze Skotska. Poslechli jsme si, jak zní skotská 

angličtina a dověděli jsme se mnoho nových zajímavostí. 

Viděli jsme, jak vypadá tradiční skotský oděv mužů – kilt. Je to skotský kroj, který se liší podle použité 

kostkované látky na sukni – tartanu – v každé rodině – klanu. Muži ve Skotsku nosí sukně, jako tady u nás 

děvčata. K tomu podkolenky a kostkovaný baret s bambulí.  

Ve Skotsku je více zima, fouká tam vítr a je tam moře. Skotské moře je studené, ale žije v něm mnoho 

živočichů. Žraloci, kterých díky ochraně přírody přibývá, tuleni, papuchalkové, racci, ale také velryby nebo 

delfíni. Po moři plují rybářské i obrovské zaoceánské lodě. Na pobřeží moře je mnoho zřícenin starých 

hradů. Ty vypadají úplně jinak než u vás v Česku. 

Ve Skotsku je mnoho hor. Protože tam často prší, jsou hory díky trávě krásně zelené. Na té se pasou krávy, 

které mají dlouhou srst, aby jim nebylo zima, a velmi dlouhé rohy. Na horách se také pasou ovečky s černou 

hlavičkou, které nám dávají mléko na sýry a vlnu na svetry.  

V Česku se také jinak jezdí na silnicích. Jezdí se vpravo, ve Skotsku vlevo. I auta mají volanty na druhé 

straně než auta tady. A také tam jezdí dvoupatrové autobusy. Když se vystoupá po schodech nahoru, je 

krásný výhled z druhého patra ven. 

Velikou skotskou záhadou je příšera z jezera Lochness. Neví se, jestli opravdu existuje. Říká se jí Nessie. 

Jezero je veliké a mnohokrát se zkoumalo, jestli tam obrovská ještěrovitá příšera opravdu je. Připomíná 

dinosaura. 

Dřív Skoti často bojovali, ale když nebojovali, rodinné klany měřily své síly. Doteď se soutěží ve Hrách 

Vysočiny v házení kládami, kameny nebo kladivy. Také se skáče v pytli nebo se přetahují družstva lanem. 

K tomu hrají na dudy, bubnuje se a tancuje. 

Běžně po skotských ulicích chodí dudáci a hrají na skotské dudy krásné písničky. Ječivý zvuk dud se 

používá pro pobavení, tancování a taky jej v dřívějších dobách využívali vojáci k zastrašení nepřítele. Dudy 

dělají veliký rámus. Jednu písničku jsme si poslechli. Nejdřív byl slyšet bubínek, potom dudy a pak se 

přidaly ostatní hudební nástroje.  



 
 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 


