
Vážení rodiče, 
posíláme Vám ohlédnutí za aktivitami v Klíčku během měsíce září. 

V posledních letech se stalo v Klíčku zvykem, že každý měsíc objevujeme a poznáváme nové 
možnosti a prožitky. Ani toto září není výjimkou a prožili jsme toho opravdu hodně. 

Hned na začátku měsíce jsme vyrazili na 3 denní pobyt v Krutěnicích. Prožili jsme zde dny plné 
zábavy a poznávání nových míst. Dvůr je obklopen loukami, po kterých se prohánějí koně čekající 
na své žokeje. Kolem jejich výběhů jsme procházkou došli k rybníku, kde na nás čekal houbařský 
ráj. Na nic jsme nečekali a plný koš hřibů jsme nasbírali. Večer jsme společně poseděli u ohně a 
opékali špekáčky. Další den nás naše kroky vedli ven z areálu. Objevili jsme místní hasičárnu, 
obchod, zahrádky a domečky. Na konci této cesta na nás čekal krásný pohled do kraje a do přírody, 
která nás obklopuje. Toto byl v pořadí třetí pobyt, který jsme uskutečnili. Při každém pobytu 
vidíme, jak se kamarádi v Klíčku učí vzájemné toleranci a spolupráci. Ani tento pobyt nebyl 
výjimkou, výjimečné však bylo prostředí (luxusní hotel s restaurací). 

V úterý 20.9.2022 jsme projeli vlakem do Horažďovic, kde jsme navštívili místní zámek a 
museum. Ale to by jsme nebyli my, kdybychom zažili pouze exkurzi. Využili jsme čas před 
začátkem prohlídky a místní zámek jsme obešli. Objevili jsme krásné zákoutí Horažďovic s 
venkovním workoutovým hřištěm, které jsme hned vyzkoušeli :-) . Potom na nás už čekali v zámku,
kde nás provedli nejen historií zámku, ale i částečně Evropskými dějinami. Potom na nás čekala 
expozice minerálů a výstava loutek. Na oběd jsme si zašli do oblíbené pizzerie v zámku, kde jsme si
pochutnali a odpočinuli. Procházkou jsme se prošli zpět na vlakové nádraží a chvilku počkali na 
vlak. Po celý den nás doprovázelo příjemné počasí a potkávali jsme usměvavý lidé :-). 

V Klíčku jsme se začátkem školního roku začali opět věnovat pravidelnému procvičování čtení, 
psaní a počítání. Znovu jsme začali pracovat na nových výrobcích (svíčky, mýdla, keramika). 
Přibyli k nám nový kamarádi ze zvířecího světa. K našemu papoušíkovi přibyla kamarádka a naši 
šikulové začali pracovat na nové velké voliéře, kde budou moci společně poletovat a žít 
spokojeným životem. Dále k nám přibyli dva zakrslý králíčci, pro které se chystá králíkárna. 
Prozatím bydlí ve venkovním domečku morčátek, který nedávno naši šikulové dokončili.  

Na měsíc říjen připravujeme:

- celodenní výlet do sklárny Liběnka v Hrádku u Sušice
- pečeme Havelské hnětýnky
- opékání vuřtů v naší zahradě 
















