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CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ČERVNU 
 

• 1. 6.   Barevný den dětí – zábavné dopoledne pro děti  
• 6. 6.  Medvědi – Logochvilka s Lenkou 
• 14. 6.  Zajíci a Medvědi – celodenní výlet do ZOO Plzeň 
• 16. 6.  Olympiáda v DDM (vybrané děti) 
• 16. 6.  Sportovní odpoledne ve školce pro děti a jejich rodiny 
• 28. 6.  Rozloučení s předškoláky na školní zahradě (krátký 

program pro rodiče budoucích prvňáčků)  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BUĎME (ZASE) POSPOLU  

DEN RODIN 

V tomto školním roce pracovala naše mateřská škola na projektu Buďme (zase) pospolu, 

finančně podpořeném Městem Rakovník. Cílem projektu bylo hlavně po náročné 

pandemické době obnovit setkávání s rodiči našich dětí, prohloubit spolupráci a sociální 

kontakty, setkávat se a mít společné zážitky. Ve druhém pololetí to bylo konečně možné  

a v naší školce se 11.5.2022 konal Den rodin.  

Všechny třídy využily možnost pozvat rodiče, seznámit je s prostředím školky a ukázat 

jim, co se děti naučily. Nejmladší Pejskové předvedli hlavně dětskou jógu a nabídli 

rodičům možnost společně si zacvičit. Starší děti z Kočiček si připravily pásmo básniček, 

písniček a tanečků, a rodiče i roztančily. Ve třídě Zajíčků děti ukázaly dětské knížky – 

portfolia, které si tvoří po celou dobu docházky do naší školky. Nejstarší Medvědi zazpívali 

vlastní originální písně, ukázali pomalé taneční improvizace a na školní zahradě naučili 

rodiče, jak se hraje živé pexeso. 

Proběhlo také představení projektu Hratéka. Díky němu si děti s rodiči budou moci 

zapůjčovat domů společenské hry. Příjemné odpoledne bylo zakončeno opékáním vuřtů 

a cíl byl naplněn – byli jsme zase po dlouhé době pospolu. 

 
   PŘEDSTAVUJEME NAŠI „HRATÉKU“ 

 „Hratéka“ vznikla v letošním projektu zaměřeném na spolupráci 
s Vámi, rodiči. Smyslem je podpořit a nabídnout Vám možnost 
zapůjčit si v naší školce hru, a to hru společenskou, pro rodinu, kdy 
hru využije celá rodina – děti, rodiče, popřípadě i prarodiče. 
V současné době pro Vás máme nabídku 16ti her pro děti od 3 do 
minimálně 6ti let. Seznam těchto her máte k nahlédnutí nejen ve 
své šatně, ale též na webu školy. 
 
Jak to funguje? 
Vyberete si vy nebo Vaše dítě hru, kterou si chcete zapůjčit, a oslovíte paní učitelky Pavlu 
Maškovou nebo Janu Kovářovou. Ony Vám hru zapůjčí na dva týdny, poté hru opět 
vracíte v pořádku do školky výše uvedeným učitelkám. Půjčení je pro Vás zcela zdarma.  
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 
Pejskové se ani v květnu nenudili. Nejprve se připravovali na 

svátek všech maminek. A protože každý má svou maminku 

nejradši na světě, naučili se o ní hodně písniček a básniček. 

Také jsme si povídali o tom, jak své mamince pomáháme – 

s pečením a vařením, uklízením, a vůbec ne zlobením      . A že 

největší sladkost na světě je pusa od mámy. Pro maminky 

jsme k svátku vyrobili obrázek se svoji obtisknutou rukou. 

Další téma, o které jsme si povídali bylo jaro v trávě. Hledali 

jsme spoustu broučků. Nejprve jsme si povídali o berušce. 

Zjistili jsme, jak to vlastně je, než se z vajíčka vyklube krásná 

červená beruška se sedmi puntíky. A že jich je sedm, jsme i 

spočítali. O berušce jsme se učili písničky, malovali jsme ji jak 

temperami, tak i na interaktivní tabuli. O včelkách jsme se 

také dozvěděli spoustu věcí. Jak jsou nám užitečné, i jak se umí 

bránit. I o nich umíme novou písničku a na nástěnce v šatně je 

vidět, jak se nám povedli nakreslit. A to není všechno. Naučili 

jsme naši robotickou včelku Bee Bot jezdit podle barviček.  

Nakonec jsme objevovali motýli, krásné a barevné. Učili jsme 

se je vystřihovat, a potom jsme pomocí temperových barev 

objevovali, jak jim udělat nádherná barevná křídla. A protože to byl tak trochu pokus, čekalo na nás při 

dokončování obrázku vždy překvapení. Nezaháleli jsme ani venku. Učili jsme se hledat čtyřlístky pro štěstí, 

pozorovali broučky v trávě a na zahrádce jsme společně namalovali krásný jarní obrázek. Velkým zážitkem 

byl pro nás ovšem náš první velký celodenní výlet do ZOO Zájezd. Seznamovali jsme se tam s různými druhy 

zvířátek. Nejprve jsme si všimli roztomilých veverek, které na nás z voliéry pokukovaly a ukazovaly, co 

všechno umí. Viděli jsme velbloudy, ale i domácí zvířátka. Pobavili jsme se u lemurů a surikat. Ale ani 

exotická zvířátka jako jsou leguáni, chameleoni, různé druhy jedovatých žabek…nás neminula. A protože to 

byl celodenní výlet, museli jsme zvládnou svačinku i oběd v přírodě. Nesmíme zapomenout ani na den rodin, 

který byl pro nás zážitkem nejenom v tom, že jsme mohli ukázat, co všechno jsme se ve školce naučili, ale 

hlavně v tom, že za námi přišli maminky, tatínkové, sourozenci, babičky, dědečkové a my jsme je mohli 

naučit naši jógovou sestavu „Jak se budí sluníčko“. Ale o Dni rodin v Kvítku na jiné stránce. 

KOČIČKY 
Kočičky začaly tento měsíc oslavou svátku maminek. Naučily se 
pro maminku básničku, vyráběly dárečky, přání a vytvořily 
plakát, kde děti odpovídaly na otázky, co mají nejraději na své 
mamince, a co by jí koupily pro radost. Plakát s odpověďmi je stále 
k přečtení v šatně Kočiček. Dále jsme si povídali o rodině.  Během 
vycházek v okolí školky jsme si ukazovali své bydliště, ale také nás 
čekala cesta do přírody s batůžky na zádech, kde naším úkolem 
bylo postavit domečky pro malé živočichy a hmyz. Navštívili jsme 
botanickou zahradu, kde kromě rostlin všeho druhu byli i bažanti, 
včely a králíci. Dále jsme se byli projít v parku v Čermákových 
sadech a naproti sokolovně jsme se byli podívat na vodní nádrž a 
sochu T.G. Masaryka, prohlédli jsme si bronzové koně u městské 
knihovny a další památky a budovy. Děti se také dočkaly prvního 
výletu a vyrazily společně autobusem se třídou Pejsků do 
zooparku Zájezd u Kladna. Viděli jsme hospodářská i cizokrajná 
zvířata – několik druhů lemurů, opiček, velbloudy, lamy, surikaty, 
klokany, mary a různé druhy papoušků a dravých ptáků. V 
teráriích jsme si mohli prohlédnout plazy, leguány nebo 
chameleony. Velkým zážitkem bylo strávit chvíli ve výběhu s 
malými kozami a pohladit si je. V Zooparku se nám moc líbilo. Dále jsme si s dětmi povídali, jakými 
dopravními prostředky můžeme cestovat a třídili dopravní prostředky podle toho, po čem jezdí. Děti 
přiřazovaly obrázky na tři stanoviště voda, země, vzduch, dle oblasti, kam můžeme dopravní prostředky 
zařadit. Učili jsme se, jak se bezpečně chovat u silnice, na ulici i v dopravních prostředcích, k čemu jsou 
dopravní značky a jaké geometrické tvary značky mají. Poslední den v květnu jely děti na výlet na Křivoklát, 
kde byl pro ně připravený projektový den s Lesy ČR. Děti získaly spoustu poznatků o přírodě. 
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ZAJÍCI 
Začátkem měsíce se Zajíčkové zaměřili na dopravní 

výchovu a dopravní prostředky. Každý den využíváme 

silničního provozu a děti jsou bohužel nejzranitelnějšími 

účastníky, a tak jsme se se Zajíčky vyrazili podívat na 

dopravní hřiště v Rakovníku. Pověděli jsme si důležitá 

pravidla o bezpečném chování u silnice a při přecházení 

přes vozovku. Zároveň jsme si představili, čím a jak 

můžeme cestovat ve městě nebo po světě. Rozdělili jsme 

dopravní prostředky podle prostředí, ve kterém se 

pohybují a věnovali jsme se logopedické činnosti na téma 

dopravní prostředky. Děti se naučily, že i při hrách musí 

vnímat kamarády, respektovat je, dodržovat pravidla 

her. Rozvíjíme tím jejich životní postoje, které uplatní 

během svého života. V polovině měsíce nás čekalo 

fotografování tříd a hned poté se ve školce uskutečnil 

Den rodin. Děti rodičům předvedly, jak pracují ve školce, 

co se naučily a společně s rodiči si prohlédly a doplnily 

informace do dětských portfolií. Pak následovala 

odměna v podání opékání buřtů a her na školní zahradě. 

Díky teplému počasí se u Zajíčků uskutečnily dva 

dopolední výlety do přírody. Prvním byla návštěva 

botanické zahrady, kde děti mohly vidět chráněné, vzácné rostliny, ale také nebezpečné a smrtelně jedovaté. 

V zahradách se nacházely i včelí úly založené spolkem Včelí stráž. Součástí prohlídky byla ukázka i zvířat: 

králíků, holubů, bažantů a děti mohly pozorovat cyklus vývoje žáby. Dalším tématem měsíce byly letní 

sporty. Zaměřili jsme se především na plavání, volejbal, golf, baseball, fotbal, atletiku, tenis atd. Ostatní 

sporty jsme také zmínili a vysvětlili si, že se dají hrát celoročně díky halám a tělocvičnám. Při ranním cvičení 

jsme využili hezkého počasí a chodili na školní zahradu. Nejdříve proběhlo zahřátí formou her, rozcvičení a 

pak nás čekaly atletické disciplíny: sprint, štafeta, vytrvalost, skok daleký (z místa i do písku). Nejvíce však 

Zajíčky bavil hod míčkem. Během letních sportů začalo MS v hokeji, a to Zajíčkům nemohlo uniknout, proto 

jsme společně oprášili naše znalosti a vědomosti o České republice: vlajku, hymnu, znak, symboly a zaměřili 

se i na sledování dění okolo hokeje. Ke konci měsíce nás čekalo téma umění a povolání, která nejsou moc 

často viditelná a málo se s nimi setkáváme. Jednalo se o umělecké profese, jako je sochař, malíř, šperkař, 

hrnčíř, krejčí, fotograf, hudebník aj.   Děti si vyzkoušely práci s aquarellovými pastelkami a učily se míchat 

barvy při otiskování nafukovacího balonku. 

 
MEDVĚDI 
První květnové pondělí bylo pro Medvědy vzácným dnem, 

odpoledne totiž trávili ve školce s rodiči. Konečně měli 

příležitost ukázat jim svoje knížky a popovídat si o tom, co 

všechno se ve školce naučili a jak se jim daří. Rodiče na 

oplátku vytvořili další list do knížky – nakreslili obrázek 

nebo napsali milý vzkaz. Další program patřil 

společenským hrám, a to hlavně těm, které vytvořili sami 

Medvědi. Bylo to krásné odpoledne. Další nás čekalo také 

během Dne rodin. V květnu jsme také navštívili dvě 

zajímavé výstavy. A co se Medvědi naučili? Hlavním 

tématem začátku května byla domácí zvířata. Medvědi si 

zopakovali, jaká znají a také čím jsou pro člověka užitečná. 

Došli se také do Senomat podívat na živé koně. Dále si 

povídali o ochraně přírody a také o třídění odpadu. Na 

konci měsíce jsme si povídali o záchranářích, policistech a 

hasičích, kteří nás mohou zachránit, když to potřebujeme. 

Většina dětí z Medvědů se už chystá do školy, čeká je poslední měsíc a ten si pořádně užijí.  
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TĚŠÍTE SE NA PRÁZDNINY? 
 

Určitě ANO! 
Doufáme, když si je užijete na maximum, a svoje zážitky 

zaznamenáte do PRÁZDNINOVÉ KRONIKY, kterou 
dostanete ve školce.  

 
 

 
 
 

Potěší nás také pohlednice z Vašeho prázdninového výletu nebo dovolené.   

Na Vaše pozdravy se moc těšíme a odměna Vás v září nemine! 

 

 

Adresa školky je: 

MŠ V Lukách 

V Lukách 2174 

269 01 Rakovník 

 
 

 

 

Tým MŠ V Lukách přeje krásné léto 
 


