
ŘÍJEN V MŠ ROHOZNÁ 
 

  

Měsíc říjen byl velice příjemným podzimním měsícem, který nám přál především pěkným 

počasím. Toto počasí jsme využili především pro procházky do přírody, kde jsme se věnovali 

nejrůznějším činnostem, jako jsou hry s přírodninami, tvořivé činnosti, poznávání a sběr hub, sběr 

kaštanů, pozorování  a porovnávání barev listů apod. Děti velice rády chodí do lesa, na louku, na 

cestu k lesu. Trhají květiny, sbírají ulity od šneků, zajímavé kamínky, skládají obrázky nebo písmena 

z klacíků, hází šiškami na cíl nebo co nejdál, staví domečky pro šneky nebo pro skřítky, pozorují 

nejrůznější broučky, housenky a drobné živočichy, běhají a skotačí. Je nám všem v přírodě moc 

dobře. 

  Díky pěknému počasí jsme mohli uspořádat i tradiční drakiádu s opékáním párků a 

tvořivými dílničkami. Sešlo se nás hodně. Spousta draků krásně létalo. Děti, kterým drak nechtěl 

létat, zahnaly smutek na školním dvorku, kde si opekly párek a vytvořily nějaký výrobek z 

přírodnin. Akce se protáhla do setmění. Malý šrám po této akci přece jenom zůstal. Je to  

poškozený přístřešek nad pískovištěm a dřevěný xylofon. To zamrzí! 

 I v měsíci říjnu pokračovala plavecká výuka dětí na plaveckém bazénu ve Svitavách. 

Zábavnou formou je paní instruktorka učila základy plaveckého stylu „prsa“. 

 Od října máme zapsány v MŠ dvě nové holčičky - sestry. Jedna již nastoupila (předškolačka). 

V minulosti již do školky chodila, a tak myslím, že ji u nás ve školce nic nepřekvapilo.  Hned se 

zapojila do běžných činností. Děti ji hned přijaly mezi sebe. Máme tedy ve školce 19 zapsaných 

dětí. 

 Celý měsíc nás provázelo téma z ŠVP „PODZIMNÍ PALETA“. Společně s dětmi jsme hledali 

odpovědi na otázky: Co se nám to urodilo?, Znáte poklady z lesa, louky, pole?, Co nám podzim 

proměnil?, Jak nás podzim pobavil? Pestrou nabídkou činností jsme se seznamovali s nastalým 

ročním obdobím. 

 Na konci tohoto měsíce už pomalu plánujeme besídku, která bude v letošním roce 

pravděpodobně už k příležitosti sv. Mikuláše. Také nebudou chybět tradiční vánoční dílničky, takže 

se máme všichni na co těšit. 

 


