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Co nás čeká v červnu? 

 
1.6. Barevný den dětí 

11.6. POZOR – PROVOZ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZKRÁCEN  

           DO 12:30 

29.6. Slavnostní rozloučení se školáky na školní zahradě od 15:30 (krátký  

           program pro rodiče a děti, které v září nastupují do základní školy)  

 

 

Pozvánka pro rodiče předškoláků 
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OKÉNKO 

TŘÍDA PEJSKOVÉ 
Měsíc, květen. Hurá, konečně zase všichni  

ve školce. Moc jsme se na sebe těšili. A 

protože tento měsíc slavily maminky 

svátek, vyrobili jsme pro ně přáníčka a 

srdíčka z lásky. Na to jsme krásně navázali 

povídáním o rodině. Říkali jsme si, kdo 

všechno do rodiny patří, kdo s námi doma 

bydlí. Domečky pro svoji rodinu jsme i 

vyráběli, také jsme je stavěli z kostek  

na koberci ve třídě. Nadále jsme poznávali 

další lidská povolání. Už víme, co to 

povolání vůbec je, a proč lidé pracují. 

Zahráli jsme si na pekaře, upekli jsme 

koláče. Stavěli jsme zdi jako zedníci. S 

kominíkem jsme si zazpívali  

a zatancovali „Kalamajka“; kominíčky jsme 

si namalovali. Jako správní zahradníci 

jsme si zasadili semínko rostlinky, a jako 

švadlenky jsme přišívali knoflíky. Z 

modelovací hmoty jsme vytvořili hrnečky, 

to jsme si hráli na hrnčíře. Nakonec jsme 

se učili rozpoznávat, co kdo potřebuje ke 

svému zaměstnání.  

 

TŘÍDA KOČIČKY 
Měsíc květen byl u Kočiček ve znamení 

plně se probouzejícího jara.  Procházky  

a pobyt na školní zahradě nám zpříjemnily 

jarní sluneční paprsky, rozkvetlé květiny, 

stromy. Děti se zájmem pozorovaly výskyt 

malých zvířátek z říše hmyzu. Také 

pomáhaly s výsadbou a zaléváním 

okrasných květin na školní zahradě. Děti  

se seznámily s několika novými profesemi. 

Květen jsme zahájili “Švadlenkou”, kdy děti 

měly možnost pozorovat švadlenku přímo 

při své práci, jak jí pod rukama vzniká 

krásná zástěrka.   

Během měsíce se děti věnovaly i dalším 

profesím. Víme, že “Ekolog” se zabývá 

ochranou životního prostředí a děti 

se naučily, jak se samy mohou podílet na zlepšování stavu naší planety, vyzkoušely si, jak se 

správně třídí odpad. Oblíbené a dětem blízké téma bylo “Spisovatel”. Společně jsme  

si popovídali jsme o známých i méně známých pohádkách. Tentokrát jsme se zaměřili jsme 

na “Šípkovou Růženku”, a naučili jsme se novou písničku.  

Ke svátku maminek děti vyrobily přáníčka a drobný dárek pro radost.  
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TŘÍDA ZAJÍČKOVÉ 

V květnu jsme se zase 

všichni sešli ve školce. 

Zajíčci se na sebe moc těšili 

a s radostí se pustili do 

nového učení, objevování  

a hraní. Nejprve si ale 

zopakovali pravidla třídy  

a společného soužití ve 

školce. Prvním tématem, 

které v květnu poznávali, 

byla Česká republika  

a naše město Rakovník. 

Seznámili se s pověstí  

o vzniku města, vyrazili  

na poznávací vycházku  

po městě, kde ukázali si 

významné budovy. Povídali si také o prvním prezidentovi Masarykovi, 
nakreslili ho a nahráli video, kde o sobě vypráví. Mrkněte se na QR kód. 

Maminkám k svátku jsme připravili malé překvapení. Druhá polovina 

května byla věnována dopravě. Poznávali dopravní značky, seznamovali 

se s dopravními prostředky a pravidly silničního provozu, učili se 

básničky, malovali, stříhali, skládali, zpívali, tvořili a užívali si, že mohou být zase spolu 
ve školce.  

 

TŘÍDA MEDVĚDI 

Květen u Medvědů byl již 

mnohem pestřejší než předchozí 

měsíce. Ve třídě jsme se už sešli skoro 

všichni a zažili jsme společně 

spoustu společných chvil. Hned na 

počátku května jsme vyrobili pro naše 

maminky přání k jejich svátku. K tématu 

„maminka“ se nám pak hodilo povídání o 

profesích, které jsou důležité pro celou 

domácnost – například opravář nebo 

malíř pokojů. Postupně jsme si povídali  

o našich rodinách – s kým bydlíme, jak 

se jmenují táta a máma.  Ke konci měsíce 

nás čekali nejen procházky v okolí 

školky, ale také jsme 

poznávali a pojmenovávali různá místa 

v našem městě. Výstupem těchto aktivit 

byla společná tvorba „Průvodce městem 

Rakovník“. 
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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 
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VYSTŘIHOVÁNKA NA PRÁZDNINY 
 

 
 


