
DUBEN V MŠ ROHOZNÁ 
  

 V dubnu je jaro v plném proudu. Letos se opravdu nezapřel svým "aprílovým" počasím a pořádně 
se vyřádil. Ohřátí sluníčkem nám nedopřál. Zima ještě bojovala ze všech sil. Nám to však nevadilo, my 
jsme si to ve školce pořádně užili. 
 Přihlásili jsme se do projektu „UKLIĎME ČESKO“ a celý týden jsme při vycházkách sbírali odpadky. 
Pytle i rukavice jsme dostali a děti za odměnu obdržely samolepky. Bylo neuvěřitelné, jak tato činnost 
děti bavila. 
 Dne 8. 4. 2022 jsme uspořádali velikonoční dílničky. Na tuto akci jsme si připravili stanoviště s 
velikonočním tvořením. Jsme rádi, že se zapojili i některé maminky, kterým za toto moc děkujeme. 
Nechybělo i tradiční zdobení velikonočních perníčků a občerstvení formou ochutnávky některých 
tradičních pokrmů vztahujících se k velikonočním svátkům (beránek, jidáše, mazanec, perníčky atd...) 
Paní kuchařka nám k tomu připravila čaj. Myslím, že se nám společně strávené odpoledne povedlo a 
všem se líbilo. 
 21. 4. 2022 nás navštívilo divadlo JOJO s pohádkou "Z louky". Nejrůznější postavičky z hmyzího 
světa děti hodně pobavily. Děti se nechávají hodně strhnout příběhem. 
 Hned druhý den přijel do školky pán z letiště u Hradce Králové s ukázkou dravců. Tato akce byla 
neskutečně krásná a poučná. Pán měl vše dobře připraveno a dětem velmi srozumitelně jejich věku o 
dravcích povídal. Předvedl ukázku jejich výcviku. Děti si mohly dravce podržet na ruce a největšího z 
nich "orla" si mohly i pohladit. Nakonec se děti pomazlily i se psy, kteří s pánem cestují. 
 27. 4. 2022 přijel do školky fotograf. Tato událost je vždy plná očekávání, jak to dopadne. Pečlivá 
příprava všech zúčastněných, aby jim to co nejvíc slušelo. Potom dlouhé čekání, až přijdou na řadu. 
Nakonec "cvak, cvak" a je hotovo. Zase se znovu převléct ze slušivého do běžného oblečení a honem na 
oběd. A tak je to každý rok. 
 Témata z ŠVP, kterým jsme se ve školce věnovali byla také velmi zajímavá: "Velikonoce – svátky 
jara", "Aprílové počasí", "Čarodějnice". 
 Nejenom, že jsme neustále něco tvořili a malovali, protože tato témata k tomu úplně vybízejí, ale 
snažili jsme se dětem hlavně vysvětlit původ oslavy těchto tradic jak z křesťanského, tak pohanského 
hlediska.  U počasí jsme si povídaly o různých typech počasí a jak se v čase proměňuje. Jeho význam pro 
přírodu. K čemu je dobrý děšť, k čemu slunce, jak vniká duha nebo bouřka. Proč se vlastně říká APRÍL v 
dubnu. 

V rámci těchto témat děti pekly perníčky, učily se předmatematickým 
dovednostem, rozvíjely logické myšlení i grafomotoriku. Procvičovaly 
zrakové vnímání, soustředily se na čtený text a učily se na otázky celou 
větou odpovídat. Čarovali jsme, opékali párky a upalovali při tom 
papírovou čarodějnici. Někteří z nás chodili celý týden v kostýmech 
čarodějnic. Vařili jsme čarodějný letkvar a v MŠ nás navštívily myši, 
pomocnice čarodějnice - Uhelka, Popelka a Sněhurka, které nás 
doprovázely celým čarodějným týdnem. Moc jsme si to užívali. 
 Ke konci března  z naší školky odešla do školky v Poličce 
kamarádka Lucinka Boháčková. Hezky se s námi rozloučila a my na ni 
budeme všichni dlouho vzpomínat. V Rohozné se budeme určitě stále 
potkávat na nejrůznějších akcích. Naopak do školky nastoupila Maruška 

Bártová, která má ve školce už sestřičku Andělku. Počet dětí je tedy stále 18. 
 Těšíme se na další čas strávený společně v naší malé útulné školičce. I nadále se budeme snažit o 
pestrost činností, které pro děti připravujeme, aby si to s námi co nejvíc užívaly.  
Nápadů máme spoustu. 
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