
 

 

PARDUBICE - EVROPSKÉ MĚSTO KONÍ 2020 

V letošním roce budou Pardubice ještě více provázány se svou dostihovou tradicí a chovem 

koní. Pro rok 2020 se staly nositelem jedinečného putovního titulu, Evropské město koní. 

Jsou tak středobodem dění, v jeho kulisách se odehrávají nejrůznější akce, spojené s tradicí 

jezdectví a chovem koní. 

Naše školka by ráda pomohla přiblížit tradici koňských dostihů, jezdectví a chovu koní i 

dětem, a proto jsme vytvořily osu projektu, v němž budou aktivity, hry, činnosti a práce dětí 

zaměřené na koně stěžejním tématem. 

Během 1 měsíce (7. 9. – 25.9 2020) děti nejprve seznámíme s tradicí chovu koní na 

Pardubicku.  Budeme si povídat, kde koně žijí, co jedí a jak se o ně správně starat.  

Nezapomene ani na pardubický fenomén – Velká Pardubická. O koníčcích si budeme zpívat, 

malovat i vyrábět je. Vyzdobíme si naši školku koníky. V úterý 22.9 se naše zahrada promění 

v dostihové závodiště. Naši Malou Pardubickou nám odstartuje pan starosta Mgr. Radek 

Hejný, který nám předá i medaile a odměny. Na koníky se pojedeme podívat do Slatiňan. 

 



Pro koho je projekt určen: všechny třídy MŠ (děti 3-7let) 

Délka trvání: 3 týdny (7-25.-9.2020) 

 

Motivační básnička: 

Koníčci v Pastelce 

 

„Letos nás to bude bavit. 

Město koní chceme slavit. 

Pastelka má plány, jak koníčci, 

budou s námi. 

Užijeme si spoustu chvilek, 

u hříbátek, u kobylek. 

To je prima, to jsme rádi, 

koníčci jsou kamarádi“. 

 

Návrhy aktivit pro mladší děti: 

- Vyhledávání obrázků koňů v knížkách, 

časopisech 

- Malba a kresba koní různými technikami 

- Tvoření podkovy z papíru, modelíny, alobalu 

- Výlet do Slatiňan 

- Písničky:  Já mám koně vraný koně 

Pardubice  

- Pohybové hry s tématem koní 

- Překážkové dráhy ve třídě i na zahradě 

 

Návrhy aktivit pro starší děti: 

- Vyhledávání obrázků koňů v knížkách, 

časopisech 

- Malba a kresba koně různými technikami 



- Vymýšlení a hraní pohádek o koních 

 

 

- Výroba podkovy z keramické hlíny či na vzduchu schnoucí hmoty 

- Výlet do Slatiňan 

- Písničky:  Já mám koně vraný koně 

Když se zamiluje kůň 

Pardubice 

- Pohybové hry s tématem koní 

- Překážkové dráhy ve třídě i na zahradě 

 



 



Vyústění celého projektu: 

- Výstava výkresů v MŠ  

- Akce pro děti – Malá Pardubická dopoledne plné dostihových překážek na zahradě 

MŠ  

 

- 



 

Příloha 1 

Tichá krása koní 

Vychutnejte si všemi smysly ušlechtilost a eleganci slavného starokladrubského plemene 

vraníků a běloušů. Tradice chovu tohoto slavného plemene začala v Kladrubech již v 16. 

století a teplokrevníci jsou určeni výhradně pro ceremoniální účely. I proto darovala jednoho 

starokladrubského koně Česká republika jako svatební dar královským novomanželům 

britskému princi Williamovi a jeho choti Kate Middleton. Navštivte také zámecký hřebčín 

Slatiňany a jeho Hippologické muzeum, zjistíte o koních vše, co jste kdy potřebovali vědět. 

 

Chtějí-li vaše smysly větší adrenalin, zkuste zažít fenomenální a na evropském kontinentu 

nejstarší koňský dostih Velkou pardubickou steeplechase. Od roku 1874 bylo zatím 

odběhnuto celkem 123 ročníků, nejúspěšnějším koněm historie je ryzák Železník a z jezdců 

dokázal zvítězit osmkrát legendární český žokej Josef Váňa. 

 

 

Zdroj: http://www.tradicemasmysl.cz/Regiony/Vychodni-Cechy/Pardubicko/Tradice/Ticha-krasa-

koni/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


