
LISTOPAD V MŠ ROHOZNÁ 
 Letošní listopad jsme prožívali převážně v menších počtech. Nemoci a karantény dětí v 
souvislosti s pandemií COVID – 19 zasáhly bohužel i naši školku. 
Je to velmi smutné, že v době, kdy se máme pomalu připravovat na příchod Vánoc, tradičně 
nacvičujeme s dětmi vystoupení, nás opět toto omezuje a brzdí v našich aktivitách. Jen ve 
vzpomínkách se vracíme k akcím, na které jsme byli všichni zvyklí. Pokládáme si otázky jako např: 
Kdy zase uspořádáme nějakou vánoční dílničku, besídku pro rodiny dětí, veřejné vystoupení na 
svátek sv. Mikuláše? Kdy budeme moci bez rozpaků cestovat do divadla, muzea, na koncert nebo 
do kina? A co výlety po blízkém i vzdálenějším okolí? Ano otázek a vzpomínek je mnoho. Nezbývá 
nám než věřit, doufat a přát si ať nezůstává pouze u vzpomínek. 
  

Listopadové téma podle ŠVP bylo převážně zaměřeno na poznávání lidského těla, ochranu 
zdraví a na vše potřebné ke zdravému životu. Toto téma je pro děti velmi zajímavé. Rády se 
dozvědí něco o funkci lidského těla a jeho částech. Vyzkouší si nejrůznější schopnosti, o kterých 
doposud ani nevěděly. Zkouší sílu svých svalů, rovnováhu, dokonalosti nebo spíš nedokonalosti 
lidského oka, schopnosti vnímání všemi svými smysly. Učily se, jak se správně starat o své tělo, 
aby bylo zdravé, co všechno je potřeba k životu nejenom pro člověka. Vše probíhalo zábavnou 
formou zařazením pestré nabídky činností. Dovoluji si vzpomenou některé: prohlížení knih s 
lidským tělem, kostrou, orgány, poslouchat tlukot srdce pomocí fonendoskopu, pracovat s torzem 
těla – vyndávat a zase vkládat vnitřní orgány (jako lékaři při operaci), skládat puzzle – lidská 
kostra, prošli se po slunci (zdroj tepla a světla), vyrobily si větrníčky (vzduch důležitý pro dýchání), 
vařily bylinkový čaj podle knihy JAK KRTEK UZDRAVIL MYŠKU, dramatizace pohádky, zrakové 
klamy – nedokonalosti lidského oka, výroba papírových brýlí, výběr zdravých a nezdravých 
potravin a lepení výživové pyramidy, porovnání mléčného a dospělého chrupu člověka díky 
modelům z plastu, hrály foukací fotbal a mnoho, mnoho dalších činností. 
  

Na konci řízených činností máme v MŠ tzv. HODNOTÍCÍ KRUH a děti zde mají možnost 
vyjádřit se k činnostem, jaké jsme jim na ten daný den připravili. Většinou jsou nadšené, vše se 
jim líbí a těší se na další den, čím je zase překvapíme. 
 Velmi musím vyzdvihnout i projekt SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, do kterého jsme již druhým 
rokem zapojeni. Děti plní zadané pohybové aktivity s velkým nadšením. Vždy tomu vyhradíme 
celé dopoledne, aby si vše pořádně užili. 
 Pokračujeme i v navštěvování plaveckého bazénu ve Svitavách, kde se děti učí základům 
plavání. Alespoň tato aktivita v tomto školním roce nebyla zrušena. Je to příjemné zpestření pro 
děti i pro nás. 
 Koncem listopadu navštívila naši školku paní lektorka z Mozaiky z Poličky. Tvořila s dětmi 
krásné andílky z keramické hlíny.  Trpělivě dětem vysvětlovala vlastnosti a původ materiálu. 
Nejdříve si s hlínou děti jen tak pohrávaly a hnětly ji a potom postupně tvořily. Využívaly 
nejrůznější vykrajovátka, tiskátka k tvorbě reliéfu, válečky, špachtličky apod. Dětem se práce s 
paní moc líbila. Je dobré, když k nám občas zavítá někdo cizí, který přijde s činností, kterou děti 
třeba ještě nikdy nedělaly nebo nezkoušely. Je to pro děti zase nějaký nový zážitek, nová 
zkušenost, na kterou rády vzpomínají.   
  Doufáme, že se i nadále budeme moci věnovat všemu, co máme naplánované, bez 
větších omezení stran uzavření MŠ z důvodu nemoci. Ve školce není nic hezčího než vidět, že dítě 
má radost a je šťastné. Hlavně ať jsme všichni zdraví, co si víc v dnešní době přát.    
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