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Měsíc duben byl v MŠ Rohozná velmi 

bohatý na zážitky. Hned 4. 4. 2019 jsme 

navštívili HZS Pardubického kraje ve 

Svitavách, kde nás ochotně provedl tatínek Danielka Dlouhého. 

Ukázal nám hasičská auta, vybavení hasičů a závěrem nás nechal 

stříkat z hasičské 

hadice na trávník. Jako 

památku děti dostaly 

omalovánky s 

hasičskou tématikou. 

Pro děti to byl 

obrovský zážitek. 

 

Velikonoční dílničky byly tentokrát už 6. 4. 2019. Na toto sobotní odpoledne jsme připravili 

nejen pro děti z MŠ, ale i pro veřejnost bohatou nabídku nejrůznějších tvořivých dílniček, pan Klouda 

učil děti plést metličky a nechybělo ani tradiční zdobení perníčků. Učitelky přinesly na ukázku upečené 

tradiční pokrmy, jako je beránek, jidáši, velikonoční nádivka. Paní Mgr. Hromádková Dana, která s námi 

dlouhodobě spolupracuje na těchto akcích, nám upekla výborné mazance. Řady těch, kdo pro děti 

vymýšlí a připravují tvoření, posílily maminky – paní Dlouhá a paní Radiměřská. Děkujeme 

 9. 4. 2019 jsme navštívili KINO VESMÍR ve Svitavách, kde jsme shlédli krásnou pohádku Čertí brko. 

  V následujícím týdnu, tj. 17.4. 2019 byla naše MŠ na návštěvě 

v  knihovně v Bystrém, kde pro nás paní knihovnice měla připraven 

pěkný program s názvem Náramná podívaná. Cílem bylo seznámit 

děti s pražským orlojem a jeho apoštoly. Vše probíhalo formou 

pohádky a práce s plošnými loutkami. 

Dne 24. 4. 2019 byl v naší 

školce den otevřených dveří, na který 

se mohli přijít podívat rodiče 

budoucích žáčků před tím, než dítě 

zapíšou do školky. Navštívili nás pouze 

dvě maminky a dokonce jeden 

dědeček, který má v MŠ vnučku. Jsme 

moc rádi, že je zajímá, jak to u nás vypadá a funguje. 

Další návštěva divadélka JOJO v naší školce 

byla 26. 4. 2019. Tentokrát s pohádkou 

Trampoty čarodějnice Čarymůry. Pohádka 

byla veselá a vtipná. Děti se velmi pobavily. 

 Během dubna jsme s dětmi pracovali s těmito tématy: aprílové 

počasí, co všechno kvete, svátky jara – Velikonoce a svátky jara – 

čarodějnice. Všechna tato témata jsou rozvíjena v koutcích, které si děti 

vybírají samostatně.  Vymýšlíme pro ně zajímavé činnosti, snažíme se o co 

nejpestřejší nabídku, aby opravdu každý mohl pracovat podle toho, co ho 

baví a zajímá.  


