
KVĚTEN V MŠ ROHOZNÁ 
  
 

V květnu jsme se konečně vrátili k běžnému provozu mateřské školy.  
Nebylo jednoduché začít znovu pracovat tam, kde jsme přestali, a především tak jak jsme byli 
zvyklí. Na začátku školního roku jsme si společně s dětmi stanovili určitá pravidla společného 
soužití. Taková pravidla, která když budeme dodržovat, tak nám u nás ve školce bude hezky. 
Jedná so o nastavení hranice v oblasti slušného, bezpečného chování a jednání, respektování 
druhého apod. Děti byly dlouhou dobu od sebe odloučené, mnohdy bez sociálního kontaktu 
s vrstevníky, na pravidla zapomněly. A tak se znovu snažíme pomocí kooperativních činností 
podporovat, posilovat a mnohdy i učit principům práce ve školce. Poslouchat se vzájemně, to, 
že vždycky nemusím mít pravdu, neubližovat si vzájemně, ani hračkám, a že některá slova do 
úst dětí nepatří…  
  

Jak máme uvedeno ve ŠVP v bloku 8. jsme se věnovali tématům „Moje maminka má 
svátek, Jak žije strom“ a téma z bloku 9. „Život na planetě Zemi“. 
 Jako vždy jsme se snažili o poutavé činnosti pro děti, díky kterým si mohly rozšířit 
povědomí o světě kolem sebe, procvičit si některé schopnosti a dovednosti. Pracovali jsme s 
obrázky, knihami, zpívali jsme písničky, učili se básničky, počítali, psali, kreslili a vybarvovali. Děti 
měly možnost vyrábět z papíru i jiných materiálů ve školní dílničce, prozkoumávat věci v centru 
pokusů, hrát hry, pracovat se stavebnicemi atd. . 
  
Počasí zatím nebylo příliš příznivé pro dlouhé procházky do přírody. Procházky po vesnici nám 
omezovala vládní nařízení o nutnosti nosit respirátor a dětské hřiště je stále nepřístupné, není 
ještě dokončeno.  Z tohoto důvodu jsme většinu času trávili na školním dvorku. Děti jezdily na 
motorkách, motokárách, odrážedlech a jiných mobilních pomůckách. Hrály si s auty, kuchyňkou, 
pozorovaly růst bylinek, ředkviček a hrášku na našem záhonku. Bylinky stále ochutnávají. 
Největší oblibu má pažitka. 
  

Na konci měsíce nás navštívil pan fotograf, 
aby naši třídu zvěčnil na památku pro všechny děti 
i jejich rodiny a samozřejmě i do školního alba. 
   

Vzhledem k lepšící se situaci ohledně 
pandemie se dá očekávat, že v měsíci červnu 
budeme plánovat i nějaké zpestření pro děti. 
Například návštěvu divadla JOJO v MŠ, návštěvu 
CBM v Poličce, celodenní výlet, pěší výlet na hrad 
Svojanov, exkurzi do lomu ve Stašově, dětský den 
a pod.... Doufejme, že nám naše plány zase něco 
(někdo) nepokazí. 

 
      Dagmar Pachovská, Vlasta Luňáčková 

  

 


