
 

ČERVEN 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Ve středu 1. 6. si pro děti obou tříd připravila zábavný program s hrami p. Svobodová. Ve 
čtvrtek 9. 6. jsme si vyzkoušeli naši sportovní zdatnost. Tato akce byla zajištěna Sportovním 
centrem z Velkého Meziříčí. Celý červnový měsíc obě třídy mateřské školy nacvičovaly pís-
ničku Červená Karkulka na Zahradní slavnost. V pátek 24. 6. se pak tato velká událost usku-
tečnila a my si vystoupení opravdu moc užili. Následně proběhlo pasování našich předško-
láků. Tento den také děti absolvovaly poslední plavecký výcvik a odnesly Mokré vysvědče-
ní. V úterý 28. 6. jsme obě třídy jely na výlet na zámek do Žďáru nad Sázavou.  

                           Kulíšci 

...Povídaly hodin, že už budou prázdniny. A 
to víte, že nelhaly! Opravdu, prázdniny se k 
nám blížily mílovými kroky a nás čekal po-
slední měsíc ve školce. A že byl opravdu na-
bitý akcemi—hned první den nás navštívila 
paní Svobodová a zpestřila nám Den dětí, 
za což jí moc děkujeme. Pak nás čekalo ta-
ky hodně práce. Nejvíce nás zaměstnávalo 
trénování pohádky O červené Karkulce na 
naši zahradní slavnost. S tím se pojil i náš 
projekt, který nesl název A co bude dál?  V 
rámci projektu jsme mohli upustit uzdu své 
fantazie a vymýšlet vlastní pohádky a jejich 
dobré konce. A co by to bylo za pohádku, 
kdyby neměla dobrý konec? I naše pohád-
ka, ta školková, má dobrý konec. Léto nás 
už volá k vodě a už slyším zvonit  zvonec a 
školky je (jen do září) konec!  

Sovičky 

První červnový den slaví všechny děti svá-
tek a tak tomu bylo i u nás v MŠ. S dětmi 
ze třídy Kulíšků jsme si připravili výborný 
jablečný dort, na kterém jsme si všichni 
moc pochutnali a následně si užili zábavné 
soutěže na školní zahradě. V projektovém 
týdnu s názvem „A co bude dál“ jsme se 
nasmáli u popletených pohádek. V dalším 
týdnu jsme si povídali o zvucích, které nás 
obklopují. Ani letos nesmělo chybět tolik 
oblíbené spaní třídy Soviček v MŠ. Pro děti 
byl připraven program, kdy děti plnily po-
hádkové úkoly a po jejich splnění hledaly 
zakletou princeznu. To se nám podařilo a 
princeznu jsme opravdu našli. Velkým pře-
kvapením pro děti bylo, že onou princez-
nou byla paní učitelka Inna.  

Náš školní rok již směřuje ke svému konci, 
přejeme všem krásné prázdniny a budeme 
se na Vás těšit opět v září.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc červen 

                                                               Přeřeky 

Sovo slyšíš? Už je červen. Velké přání splníš dětem.  

1. a 2. třída 

39. týden   Děti slaví svátek  

40. týden   A co bude dál? (projekt) 

41.týden    Zvuky kolem nás 

42. a 43. týden  Jedeme na výlet 

 

Během měsíce června děti ve třídě Kulíšci 

uspávaly příběh z pohádkové knížky Šárky 

Váchové Chaloupka na vršku. Nejen o tra-

dicích, které nás provází celým rokem, ale 

hlavně kniha vypráví o dvou dětech—

Honzíkovi a An-

dulce, kteří žijí v 

chaloupce na 

vršku.   

 Já umím složovat šátky. (skládat)  

 

 Nemohl na plavání, protože měl 
energii. (alergii)  

 

 Dneska jsem se utopila v bazénu. 
(topila) 

V měsíci červnu jsme si při společném čtení 
užívali Prázdniny v Palmárii od Dagmar 
Medzvecové.  

Dále jsme četli příběhy o hudbě z knížky Jak 
kouzlo do houslí vklouzlo -  Daniela Krolup-
perová.  

Následovaly Mokré pohádky – 
Zuzana Pospíšilová.  

A naše čtení jsme zakončili knížkou 
Káťa a Škubánek, příběhem Výlet do Afriky 
od Hany Lamkové. 

 Jak se jmenuje opice, která žije na 
Madagaskaru? Děti – tučňák  

 
 Děti – paní učitelka nás dožehnula 

(myšleno dohnala) 

 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Zahradní slavnost  

Výlet na zámek Žďár nad Sázavou 


