
             ÚNOR V MŠ ROHOZNÁ  ročník 1, číslo 6 

 
  

 

V únoru bylo v MŠ podle ŠVP hlavním 

tématem dopravní výchova s názvem 

bloku POZOR STÁT, ČERVENÁ. Děti se seznamovaly s 

dopravními značkami, s jejich významem, všímaly si barev, 

geometrických tvarů, velikosti apod. Dalším podtématem 

bylo seznámení s dopravními prostředky. Určovali jsme, co 

vše může být dopravním prostředkem, kde všude se 

dopravní prostředky pohybují, kdo je řídí, obsluhuje a kolik 

mají kol. To vše bylo zakončeno poučením o bezpečnosti 

při pohybu v dopravě, poučení o významu používání 

ochranných a bezpečnostních prvků. Děti se učily jak se 

správně zachovat, když jsou například svědky nějaké 

nehody a zranění. Seznámily se s čísly tísňového volání, se 

způsobem správné komunikace po telefonu při volání na 

tísňové linky.    

 Děti se učily např. za pomoci plnění nejrůznějších 

úkolů, díky předčítání příběhů s poučením, zpěvu písniček, pomocí didaktických her, pohybových her, 

dramatické improvizaci, při tvořivým činnostem, ale i na vycházkách v okolí MŠ (hledání dopravních 

značek, správné přecházení silnice, správné používání bezpečnostních prvků pro chodce, chůze po kraji 

vozovky popř. po chodníku). 

  

   Od února dětem ve školce přibyla nová kamarádka. Veselá, hravá a zvídavá holčička, která se 

postupně seznamuje s prostředím školky a se svými vrstevníky. Všichni ji pomáháme se zvládnutím 

prvních dnů v dosud jí neznámém prostředí. 

 Během února se některé děti zapojily do výtvarných soutěží: 

"Moje nejoblíbenější rostlina" (vyhlášeno Českým zahrádkářským svazem) 

"Požární ochrana očima dětí" (vyhlášeno SH ČMS) 

"Školka plná dětí"  

(pořadatelé: Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488, Královehradecký kraj, Statutární 

město Hradec Králové, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby a Ústav primární a preprimární 

edukace Univerzity Hradec Králové. Záštitu nad projektem převzal děkan  PdF UHK doc. PhDr. MgA. 

František Vaníček, Ph.D.) 

Držíme jim palce. 

 Dokončujeme sestavování plánu akcí na II. pololetí školního roku, který je k nahlédnutí na 

webových stránkách MŠ i na některé z nástěnek v MŠ. Neustále ho budeme doplňovat a upřesňovat, 

proto je nutné se alespoň jednou týdně podívat, zda tam není už něco nového, nebo tam není nějaká 

změna. 

 


