
 

KVĚTEN 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Hned začátkem měsíce května nás čekalo vystoupení ke Dni matek, kdy jsme maminkám 

zazpívali krásné písničky. Poté pro nás divadlo Úsměv zahrálo pohádku s názvem Maminčin 

svátek, která se dětem velmi líbila. Vystoupení bylo určeno nejen pro děti z  naší mateřské 

školy, ale i pro děti, které plánuji naší školku navštěvovat v následujícím školním roce.  

                           Kulíšci 
Sluníčko už začalo mít pořádnou sílu, se kte-

rou nás tahalo nejen z naší školky ven. Na 

loukách kvetlo nespočet kytiček a my jsme 

měli důležitý úkol—naučit se správnému 

chování na silnici. Téma doprava byla na po-

řadu dne každý den v měsíci květnu a tak 

není divu, že jsme se toho hodně naučili. 

Podnikli jsme výlet do Antarktidy, vydali 

jsme se ponorkou do podmořského světa a 

naučili jsme se, co dělat v případě nebezpe-

čí. No, nebylo to zas tak jednoduché, ale 

zvládli jsme to. Odměnou pro nás byla ná-

vštěva bublifukáře Bublína, který k nám při-

jel se svoji bublinovou show. Konec měsíce 

jsme si jak se patří užili a už jsme začali vy-

hlížet hodiny, které ukazují na prázdniny.  

Sovičky 

Měsíc květen je v naší MŠ věnován dopra-

vě. V prvním týdnu jsme se seznámili 

s dopravními prostředky. Druhý týden byl 

věnován projektovému tématu Pojedeme 

do neznáma!. Poté jsme se zaměřili na 

bezpečnost na silnici a na složky IZS. Po-

slední týden jsme si povídali o netradič-

ních dopravních prostředcích jako napří-

klad raketoplánu či vzducholodi. Ve výtvar-

né činnosti jsme vyráběli různé dopravní-

mi prostředky, kterými jsme si krásně vy-

zdobili naši šatnu.  Květnové počasí přálo 

procházkám po Oslavici, pobytu na školní 

zahradě či hraní na pískovišti.  V měsíci 

květnu jsme pokračovali v plaveckém vý-

cviku v Třebíči.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc květen 

                                                               Přeřeky 

V květnu, sovo poslouchej, na silnici bezpečně vyjedem  

1. a 2. třída 

22. týden   POZOR JEDE!  

23. týden    POJEDEME DO NEZNÁMA (projekt)  

24.týden     BEZPEČNĚ NA SILNICI 

25. týden    ČÍM POJEDEME? 

 

Měsícem květnem nás provedl Myšák Oč-

ko se svojí knížkou Po stopách brněnského 

draka, se kterou jsme se vydali na cestu 

po stopě zloději dětí. Naštěstí je Myšák 

Očko odborníkem na slovo 

vzatým a spolu s Kulíšky se 

mu podařilo osvobodit 

všechny děti ze spáru brněn-

ského draka.  

 Při chystání na procházku: Když nebu-
de mít kšiltovku, bude mít opal, že 
jo? (úpal)  

Květnové čtení jsme zahájili četbou knížky 

s názvem Dopravní pohádky od Dany Hlava-

té. Knížka děti zábavnou a poutavou formou 

seznamuje s dopravními situacemi a silnič-

ním provozem. Dalšími knížkami byli klasic-

ké pohádky Krtek a zelená hvězda – Hana 

Doskočilová, Krtek 

a raketa – Zdeněk 

Miler. 

 Na procházce. To je koňský chlebí-
ček – myšleno koblížek 

 Po plavání. Paní učitelko já jsem se 
úplně utopila – myšleno potopila 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Bublináda klauna Bublína 

PLAVECKÝ VÝCVIK 


