
 

 

 KVĚTEN 2022 V MŠ ROHOZNÁ                                  
  

 

 

„Měsíc květen už je tady, rozkvétají všechny sady.“  Už zase skončil další z měsíců tohoto 
školního roku a já se ohlížím, co jsme v něm všechno prožili a zažili.  
  

Na začátku měsíce května jsme se věnovali maminkám. Nacvičovali jsme pro ně 
vystoupení, na které jsme je srdečně pozvali. Vystoupení se konalo dne 6. 5. 2022 v prostorách 
MŠ. Maminky od dětí obdržely drobný dárek a kytičku.  Následně jsme se učili něco málo o 
stromech. Děti se učily rozpoznat základní dělení stromů – listnaté a jehličnaté a potom 
některé ze stromů pojmenovat. Učily se o tom, jak se chovají stromy na podzim, v zimě, na 
jaře i v létě. Jaké mají stromy plody, z čeho se strom skládá (základní 3 části stromu), rozdíl 
mezi keřem a stromem, pojmenovat a přidělit správné plody ke stromům, jak strom žije a co 
potřebuje k životu, ochrana stromů, význam stromů pro život na Zemi, kdo je potřebuje, co se 
z nich vyrábí…. 
 Děti stromy malovali, vyráběli, pozorovali, všímali si jejich vlastností pomocí světla, lupy, 
papíru a pastelů, hmatem, zrakem, čichem i sluchem. Prostě všemi smysly.  
  
Další téma, které se překrývá z května do června, nese název Život na planetě Zemi. Děti se 
učí poznávat svět z širšího pohledu, než znají z běžného žita. Poznávají cizokrajná zvířata, 
rostliny, plody, poznávají různé rasy lidí a jejich život, který je odlišný od toho, jak život známe 
u nás. Různá podnebí na planetě, život v moři, na poušti, na pólech. To vše je doprovázeno 
obrázky, písničkami, tvořivými činnostmi, ochutnávkami, praktickými ukázkami a hlavně 
zábavnými úkoly. Děti se nejen něco naučí, dozvědí, ale hlavně si to užijí.  
  

Květen v MŠ Rohozná v událostech: 
5. 5. 2022 byl v odpoledních hodinách zápis nových dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 
6. 5. 2022 byla besídka pro maminky k jejich svátku 
17. 5. 2022 navštívila naši školku paní z poličské knihovny a předvedla nám malé roboty, které 
se děti učily jednoduchým způsobem programovat  
26. 5. 2022 a 27. 5. 2022 – indiánský den v MŠ 
 Od 11. 5. 2022 začaly navštěvovat naši MŠ dvě ukrajinské dívky Eva a Solomia. Jsou to 
šikovné holčičky, které se snaží učit a mluvit našim jazykem. Domnívám se, že až na drobnosti 
si rozumíme. Děti je přijaly mezi sebe hned bez nějakých rozpaků a společně si užívají čas  
strávený v MŠ.  
  

V následujícím měsíci máme docela nabitý plán, co bychom ještě chtěli s dětmi 
absolvovat. Doufejme, že nám vše vyjde, všichni budeme zdraví, nenastanou žádné 
mimořádné okolnosti a bude nám přát i počasí. Např. celodenní výlet na farmu a do království 
perníku, pěší výlet na hrad Svojanov, dětský den, divadlo JOJO, výstava v CBM Polička – 
muzeum, atd… 
         

        Vlasta Luňáčková, DiS 


