
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Březen 2019 v MŠ Rohozná          ročník 2, číslo 7 

 
  

Konec února a začátek března patřil v MŠ oslavě MASOPUSTU. Děti si 

vyráběly masky z papíru, karnevalové čepičky. Dělali jsme si masopustní koblihy, 

tancovali jsme v převlecích, seznamovali jsme se s tímto zvykem, jak se slavil v 

minulosti a jak se slaví dnes.   

 Téměř celý březen byl určen zvířátkům. Blok č. 7. v našem ŠVP nese název "Zvířátka, naši 

kamarádi". Začali jsme zvířaty, která žijí doma nebo na farmě. Děti se učily poznávat domácí zvířata, 

jejich mláďata, čím se tyto zvířata živí, co mají nejraději, jak se rodí, co potřebují k životu, jak se o ně 

správně starat, čím jsou pro lidi prospěšná, apod. Po domácích zvířatech jsme poznávali zvířátka z lesa 

a louky. Naši pozornost jsme zaměřili na žížaly, pavouky, motýly a drobné živočichy.  Dalším zajímavým 

podtématem bylo poznávání života u vody a ve vodě. Toto téma je zaměřeno především na ryby, žáby, 

vodní ptactvo. Toto téma jsme však nedokončili, protože jsme byli nuceni MŠ uzavřít.  

 Vzhledem k tomu, že se po světě a hlavně po ČR začala šířit pandemie nového koronaviru 

COVID-19 začala vláda vydávat vládní nařízení, která bylo nutné respektovat. I po uzavření všech škol 

a školských zařízení mohly MŠ fungovat v omezeném režimu. Až po vyhlášení opatření, že musí každý 

mimo domov nosit roušku, jsme se rozhodli spolu se zřizovatelem, MŠ uzavřít. K 18. 3. 2020 chodilo do 

MŠ pouhých 5 dětí jejichž rodiče chodili do zaměstnání a nemohli si nechat své dítě doma. Ostatní 

rodiče si vzhledem k situaci, ponechali své děti doma. Jednalo se o rodiče nepracující nebo na 

rodičovské dovolené. Od 19. 3. 2020 jsme tedy přerušili provoz MŠ do odvolání. 

 I v této nelehké době pokračovala ve fungování školní jídelna, která díky své doplňkové 

činnosti, může vařit pro cizí strávníky. Učitelky pracovaly doma na výrobě učebních pomůcek, na tvorbě 

zásobníků nápadů činností vhodných pro děti v MŠ, chodily do školky uklízet sklad pomůcek a 

materiálu, natírat díly nového pískoviště, provádět inventurní činnosti ve školní knihovně, pomáhat 

paní kuchařce v kuchyni, připravovat záhonky na školním dvorku pro výsev nebo sázení, administrativní 

činnosti související s provozem MŠ apod. Paní uklízečka se věnovala dezinfekci všech prostor, hraček a 

pomůcek MŠ. Všichni netrpělivě očekáváme, kdy už budeme moci začít normálně fungovat. 

Zamyšlení: 

" Myslím si, že po ustoupení této pandemie a uvolnění všech státních nařízení, už nebude všechno 

jako dřív....asi nastanou daleko přísnější hygienická pravidla nejen pro chod mateřských škol." 


