
LISTOPAD 
 V MŠ ROHOZNÁ 

 

 Listopad je měsícem, kdy končí krásný barevný podzim, 

stromy už jsou holé 

a krásně zbarvené listy nepěkně zhnědly. Začínají být mlhy, málo svítí slunce, je stále zataženo 

a občas prší nebo dokonce už proletuje sníh. Venku je zima a nevlídno. Je to takový, dá se říct, 

smutný měsíc, ale my ve školce víme, že na jeho konci už začíná advent a to je čas očekávání 

svátků vánočních. 

 Aby nám měsíc listopad lépe ubíhal, věnovali jsme se tématu z ŠVP a to: „Poznej svoje 

tělo“. Děti se učily pojmenovat základní části těla, některé kosti a vnitřní orgány. Povídali jsme 

si o funkci kůže, svalů, srdce, plic, trávicí soustavy apod. To vše bylo spojeno 

s praktickými ukázkami, použili jsme model (torzo) lidského těla a kostru lidského těla, model 

mléčného i dospěláckého chrupu, to vše díky pomůckám, které nám zbyly po základní škole. 

Děti skládaly pěnové puzzle kostlivce, magnetické puzzle lidského těla, pracovaly 

s tonometrem, stetoskopem, lupou. Součástí byla i hra na doktory. Při tom všem jsme si 

vyzkoušeli všechny smysly: zrak – zrakové klamy, skryté obrázky, sluch – sluchové pexeso, zvuky 

předmětů v krabici, čich – poznávání vůní koření a bylinek ve skleničkách,, hmat – co se skrývá 

v pytlíčku, hmatová krabička, chuť – ochutnávání pochutin, určování, co je sladké, slané, kyselé 

a hořké. Osvojovali jsme si i vědomosti o tom, jak se chovat, aby byl člověk zdravý a co je potřeba 

pro život, bez čeho by jsme určitě nemohli žít (voda, vzduch, světlo, teplo, jídlo, pohyb). 

 Listopad byl také měsíc, kdy jsme končili plaveckou výuku na bazénu ve Svitavách. Děti 

udělaly zkoušky a dostaly mokré vysvědčení. Odměnou jim byl poslední den, kdy se už nic 

neučily a mohly si ve vodě jen hrát. Nakonec jsme se stavili v místním občerstvení a děti si mohly 

zakoupit nějakou odměnu podle svého uvážení. 

25. 11. 2022  jsme pořádali ve třídě bývalé ZŠ tradiční vánoční dílničky nejen pro rodiče a děti z 

MŠ. Bylo zde několik stanovišť, které si připravili nejen učitelky z MŠ, ale také někteří rodiče. 

Děti mohly malovat na sádrové odlitky, vyrábět si vánoční přáníčka, vyrábět vánoční vrkoče, 

hvězdy z papíru a papírových pytlíčků, ozdoby na stromeček z malých květináčků, zdobit malé 

vánoční stromečky a zdobit perníčky. K tomu jsme spolu s paní kuchařkou a rodiči připravili malé 

občerstvení v podobě čaje, kávy, cukroví, ovoce apod. Bylo to zase moc hezké,a to i pro to, že 

jsme se potkali i s rodiči a dětmi, kteří už do školky nechodí, ale rádi se za námi při těchto akcích 



vrací. Jsme za to moc rádi. Chceme také poděkovat rodičům, kteří nám tyto akce pomáhají 

pořádat jak formou pomoci při organizaci, tak formou poskytnutí nějakého drobného 

občerstvení. 

 Dílničky nás naladily na adventní čas. Předvánoční náladu jsme si mohli dále podpořit 

hned v neděli 27. 11. 2022, kdy jsme byly pozváni spolu s dětmi vystoupit s krátkým programem 

u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu. Myslím, že se nám vystoupení povedlo. Byla nám 

tedy dost zima, ale hned po akci jsme si šli dát vánoční punč, o jehož přípravu se postaralo 

vedení obce. 

 Hned za necelý týden nás čeká další akce, a to Mikulášská besídka ve školce, ale to už bude 

prosinec, tak o tom zase příště. 

  


