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1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání 
 
Název školy:      Základní škola a Mateřská škola 
                            Starý Poddvorov, příspěvková organizace 
Sídlo školy:        Starý Poddvorov č. 173; 696 16 

                            Tel.: 518 372 152; 518 372 372 

Zřizovatel:           Obec Starý Poddvorov 

Statutární zástupce:       Mgr. Sylvie Foltýnová 

Zpracovatel ŠVP Mgr. Miroslava Hajdová a kolektiv pracovnic mateřské 
školy 

Na vypracování se podílely: Mgr. Miroslava Hajdová 
                                                 Jana Mikulicová, zástupkyně ředitelky 
                                                 Iveta Přikrylová 
                                                 Božena Cupalová 
                                                 Jana Otáhalová 
 
                                            

Dokument nabývá platnost od 1. 9. 2017 

 č.j. ZS134/2017 

MOTIVAČNÍ NÁZEV PROGRAMU: 

 
 
 
 

Jaro, léto, podzim, zima 
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2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Mateřská škola je jednou ze součástí Základní školy a Mateřské školy 

Starý Poddvorov. Je umístěna v zahradě základní školy. Je to 

jednopodlažní budova, která v roce 2009 prošla rekonstrukcí – byla 

provedena výměna oken a zateplení budovy, rekonstrukce sociálních 

zařízení a výměna podlahové krytiny. Byla vybavena novým moderním 

nábytkem. Každoročně se snažíme doplňovat vybavení školy, snažíme se 

o její modernizaci. V okolí budovy byla rekonstruována zahrada, provedli 

jsme novou výsadbu a instalovali houpadla a kolotoč k stávajícím 

prolézačkám a altánu. V roce 2015 jsme vybudovali bylinkovou zahradu 

s altánem, hmatovými chodníky, novým pískovištěm a přírodními 

překážkami. 

Kapacita naší školy je 50 žáků. V budově školy se nachází školní jídelna 

s kapacitou 130 jídel denně, další ze součástí příspěvkové organizace. 

V mateřské škole jsou dvě třídy, I. pro děti 3 – 4leté a II. třída pro děti 

předškolního věku, 5- 6leté. 

Zaměstnance školy tvoří tři pedagogické pracovnice, které řídí zástupkyně 

ředitelky Jana Mikulicová, a školnice. 
Starý Poddvorov je obec do 1 000 obyvatel. Okolí školy dává příležitost 
vycházek do přírody. Vyučující s dětmi mohou využívat hřiště pro 
sportování a tělocvičnu školy, která je výborně vybavena pro pohyb 
předškolních dětí. 
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3. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

         3.1. Věcné podmínky 

• Podlahová plocha i objem vzduchu ve třídách odpovídá hygienickým 
a bezpečnostním normám. 

• Pro herní využití plochy jsou třídy pokryty kobercem a linem. 
• Prostor tříd je členěn do koutků, ve kterých jsou umístěny hračky a 

pomůcky pro jednotlivé typy her 
• Ve třídách je místo, kde mohou děti relaxovat. Místa jsou vybavena 

relaxačními pomůckami. 
• Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek je 

přizpůsoben velikosti a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, 
bezpečné a jsou estetického vzhledu. 

• Ve vybavení tříd je dostatek hraček pro dívky i chlapce, menší děti i 
předškolní děti. 

• Pro děti ve II. oddělení je k dispozici interaktivní tabule, kterou 
vyučující využívají k výuce i k hrám. 

• Ve třídě jsou také pomůcky pro experimenty a objevování /lupa, knihy 
s dětskými pokusy, stůl na vodu a písek/. 

• Děti mají k dispozici různé materiály k výtvarnému tvoření /písek, voda, 
přírodniny, látky, koženka apod./ Pro práci s keramickou hlínou byla 
zakoupena keramická pec. 

• Hračky, pomůcky, materiály, náčiní i doplňky jsou umístěny ve 
skříňkách a policích tak, aby je děti mohly samostatně využívat. 

• Děti si berou hračky samy dle zvolených pravidel a průběžně uklízejí. 
• Děti se samy podílejí na výzdobě tříd a ostatních prostor školy. 
• Výtvory v šatnách jsou obměňovány vzhledem k probíranému tématu. 
• Školní zahrada je zrekonstruována – je provedena nová výsadba 

zahradnictvím LAREX Lužice, od roku 2015 je zřízena bylinková 
zahrada s hmatovými chodníky a přírodními překážkami, instalovány 
hrací koutky – skluzavka, kolotoč, houpadla, altánek a nové 
pískoviště. 

• Hygienické podmínky jsou velmi dobré. Umývárny všech tříd jsou 
opatřeny mísícími bateriemi a sprchovým koutem. Počty dětských 
umyvadel a WC odpovídají hygienické vyhlášce, stejně tak jako 
prostorová kapacita všech tříd. 
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      3.2. Životospráva v MŠ 

 
          Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle 
příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle 
zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán 
předepsaný spotřební koš (spotřeba tuků, cukrů, bílého masa, mléka a 
mléčných výrobků…) 
Diety v mateřské škole nevaříme, v nutných případech stanovených 
lékařem /př. bezlepková dieta/ je však možná domluva s vedoucí školní 
jídelny. 
Je zachována vhodná skladba jídelníčků, jsou dodržovány technologie 
přípravy pokrmů a nápojů. 
Dětem je v MŠ v průběhu celého dne zajištěn dostatečný přísun tekutin. 
Pitný režim je zajištěn ve třídách i venku na zahradě, děti se obsluhují 
s připravených termosek. Po domluvě s rodiči je dětem k dispozici i voda. 
Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné intervaly (dopoledne 3 hodiny mezi 
svačinou a obědem, odpoledne 2 – 2 1/2 hodiny z důvodu rozcházení dětí. 
Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň 
všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. 
Děti jsou vedeny ke správnému životnímu stylu – včetně zdravé výživy. 
  
Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Paní učitelky nesmí dětem 
podávat žádné léky. 
Při náhlém onemocnění dítěte či případném úrazu učitelka okamžitě zajistí 
potřebnou péči, a co nejdříve informuje o situaci vedení školy a rodiče 
dítěte. Nesmí-li dítě jíst některou z potravin (alergie, diety), je nutné pro 
zdraví dítěte, aby rodiče nahlásili, nejlépe písemně, tuto skutečnost třídní 
učitelce. Složitější případy je nutné konzultovat s ředitelkou školy nebo 
zástupkyní ředitele. 
Dětem je zajištěn pravidelný řád a rytmus, který je však současně flexibilní, 
aby se přizpůsobil potřebám dětí. 
Děti jsou každodenně dostatečně dlouhou dobu venku, v letních měsících 
jsou přesunuty činnosti na zahradu.  
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3.3.Psychosociální podmínky dětí v MŠ 
 
· Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy   

  dobře, spokojeně a bezpečně. 
· Všechny nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na    
  prostředí i situaci mateřské školy s rodiči i prarodiči. 
· Respektujeme dětské potřeby a pomáháme jim je uspokojovat. 
· Usilujeme o pohodu a klid dítěte, může kdykoliv relaxovat. 
· Všechny děti mají stejná práva, nikdo není zvýhodňován a znevýhodňován. 
· V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, ohleduplnost, 
  pomoc a podporu, navozujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce. 
· Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí,  
  vyplývající z řádu chování a norem, které jsou ve škole. Děti jsou  
  seznamovány s jasnými pravidly, na kterých se samy podílejí. 
· Převažuje pozitivní, povzbuzující hodnocení, využíváme pochvaly.   
 . Podporujeme děti v samostatných pokusech. 
  . Vedeme je k tomu, aby si vzájemně pomáhaly a samostatně se     
    rozhodovaly. 
· Organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti. 
· Usilujeme o kamarádské společenství. 
· Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám  
  jeho života / je dítěti tematicky blízká/. 
· Pracujeme tak, aby nebyl navozen stres. 
· Pedagogové usilují o dobré vztahy ve třídě. 
. Dětem nadaným se věnujeme individuálně a jsou pro ně připraveny  
  doplňkové činnosti se složitějšími úkoly. Soustředíme se na rozvoj jejich      
  vloh a nadání. 
  Sociálně slabé děti mají možnost využít sociálních programů, které jsou     
  pro ně připravovány. V běžné pedagogické každodenní práci se    
  dětem ze sociálně slabých rodin věnujeme, snažíme se o jejich zdárný  
  vývoj a rozvoj. Napomáháme rodinné výchově. Pro jejich rodiče se      
  škola stane rádcem a pomocníkem. 

 
ZÁMĚRY: Co možná nejvíce pozitivně ovlivňovat děti, které mají sklon k 
agresivitě, omezování práv druhých, ponižování, posmívání se, šikaně. 
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3.4. Organizace školy 
 
 
                        
 
 
 
 
Provozní záležitosti mateřské školy řídí ředitelka školy, pedagogické záležitosti 
organizuje zástupkyně ředitelky Jana Mikulicová. 
 
 
  

3.5. Řízení školy 
 
Povinnosti, úkoly a pravomoci všech zaměstnanců školy jsou jasně   
vymezeny. Pedagogickou činnost mateřské školy řídí zástupkyně ředitele 
Jana Mikulicová, školní jídelnu, která je též součástí mateřské školy, 
protože se nachází v budově mateřské školy, řídí vedoucí školní jídelny 
Radomíra Veselská, celkový chod školy spadá pod vedení ředitelky školy. 

 
Komunikace mezi zaměstnanci a rodiči: 
Využíváme formy: 
. průběžné vzájemné každodenní komunikace, 
. včasné oznamování termínu schůzek a akcí školy 
. zpřístupnění informací na nástěnkách školy 
. pobyt spolu s rodičem ve třídě, účast na akcích mimo provoz školy 
. průběžně zpřístupněné výsledky práce – výtvory dětí 
. možnost rodičů navštěvovat mateřskou školu s dítětem před nástupem do MŠ 
. možnost zapůjčení odborného pedagogického tisku a odborné literatury 
 
Naší snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem 
zaměstnancům školy ponechán dostatek pravomocí, a kde je respektován jejich 
názor /s ohledem na vyhlášky a zákony/. 
Snažíme se, aby pedagogické zaměstnankyně pracovaly jako tým a zvou 
ke spolupráci rodiče. 
Plánování vychází vždy z analýzy předešlé činnosti, na základě zpětné 
vazby. 
Na novelizaci ŠVP se podílejí všechny zaměstnankyně školy z výsledku 

ředitelka školy 
Mgr. Miroslava Hajdová 

Zástupkyně ředitelky 
Jana Mikulicová 

Školnice Marta 
Blažková 

Jana Otáhalová Iveta Přikrylová Božena Cupalová 
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evaluace a hodnocení. 
 
        Vedení mateřské školy dbá na vytváření prostředí vzájemné důvěry, 
otevřenosti a přátelství. Všichni zaměstnanci mají možnost podílet se na 
dění v mateřské škole. Preferuje se podle možností týmová spolupráce. 
Organizační řád a vnitřní směrnice stanoví jasná pravidla a kompetence 
zaměstnanců školy. 
  
         Pedagogické pracovnice se scházejí třikrát ročně na pedagogických 
radách, menší pracovní porady jsou konány podle potřeby. Společné 
porady s provozními zaměstnanci jsou svolávány pravidelně před 
zahájením školního roku a v případě společného řešení problému či podání 
společných informací. V MŠ dobře funguje informační systém – rady, 
porady, osobní kontakt. 

 
 

3.5.Personální a pedagogické zajištění 
 
V mateřské škole pracují: 
- 3 kvalifikované učitelky a školnice 
- V budově mateřské školy se nachází i školní jídelna s vedoucí školní 
jídelny a kuchařkou. 
 
Pedagogové se neustále vzdělávají, samostudiem a navštěvují vzdělávací 
akce dle potřeby  
Pracovní doba zaměstnanců je navržena tak, aby byl vždy optimálně 
zajištěn provoz MŠ,  
Pedagogové se chovají profesionálně. 
V MŠ zajišťujeme logopedickou prevenci a každodenní výuku anglického 
jazyka. 
Logopedickým asistentem je paní učitelka Jana Otáhalová, která 
absolvovala logopedický kurz a spolupracuje s logopedkou. Vede 
v mateřské škole logopedickou prevenci. Logopedický kurz absolvovala 
také zástupkyně ředitele Jana Mikulicová, která navazuje na práci paní 
učitelky Otáhalové ve školní družině.  
Každodenní výuku anglického jazyka zabezpečuje paní zástupkyně Jana 
Mikulicová. 
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. 3.6. Spoluúčast rodičů 
 
· Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim 
porozumět a         
  vyhovět a rodičům jsou nápomocny v péči o dítě. 
· Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu 
  spolupracovat. 
· Nabízíme rodičům poradenský servis / setkávání, odbornou literaturu/. 
  Zaměřujeme se na porady v oblasti logopedie, ve spolupráci s rodiči a 
logopedickou    
  poradnou provádíme nejen logopedickou prevenci, ale také nápravná 
cvičení. 
· Chráníme soukromí rodiny a dodržujeme mlčenlivost. 
· Informujeme rodiče o problémech ale i úspěších, a pokud mají zájem,  
  domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. 
· Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o veškerém dění v MŠ.  
· Mají možnost podílet se na veškerém dění v MŠ včetně ŠVP ,  
  účastnit se různých programů podle svého zájmu. 
· Mohou spolupracovat při vytváření plánu a programu MŠ, mohou kdykoliv 
dát podnět   
   i nápad. 
· Organizujeme společné schůzky rodičů, setkání a akce s rodiči. 
· Usilujeme o spolupráci s rodiči při výchovně vzdělávací práci, snažíme se 
různými     
   způsoby zapojovat rodiče do společných činností s dětmi   
  /příprava masek, pomoc při organizování akcí školy/. 

 
S rodiči spolupracujeme při každodenní činnosti školy. Zapojujeme je do 
činnosti školy, vedeme je k tomu, aby svým dětem přinášeli do školy 
pomůcky pro výtvarnou činnost. Připravujeme pro rodiče různá setkání 
k různým příležitostem: Vánoce, Den matek apod. 
Scházíme se s rodiči při mimoškolních a víkendových aktivitách školy. 
 
ZÁMĚRY: nadále zapojovat rodiče do pomoci MŠ. 
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3. 7. Podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými 
vzdělávacími potřebami 
Vzdělávání dětí se speciálními potřebami v MŠ se snažíme o to, aby náš 
vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel 
optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené 
prostředí pro získávání životních kompetencí. A proto se nebráníme 
myšlence integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti a inkluze 
- splynutí v jednu společnost, ve které se všichni vzájemně respektujeme. 
Jsme přesvědčeni, že školní docházka společně s dětmi bez postižení 
hendikepovaným dětem výrazně pomáhá v pěstování zdravého 
sebevědomí a začlenění se mezi ostatní. Dětem bez postižení pak pomáhá 
soužití s těmito dětmi naučit se bez problémů přijímat lidi s nějakou 
odlišností a umět se k nim chovat přirozeně. Chceme všechny děti 
připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou 
stávající životní realitou. Uvědomujeme si, že zdárný průběh a celkový 
úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na 
systematickém přístupu k dítěti a rodině i na spolupráci rodiny, školy a 
školského poradenského zařízení.  
Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami připravíme individuální 
vzdělávací plány, budeme spolupracovat s PPP a Pedagogickým centrem. 
Na škole pracuje logopedické pracovnice, která se věnuje logopedickým 
problémům u dětí. 
 
 

3.8. Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí 
Nadání je vzácný dar, předpoklad, který, není-li rozvíjen, může přijít 
nazmar. Je to velká škoda pro jednotlivce i pro společnost. A proto chceme 
skončit s pověrou, že mimořádně nadané dítě se prosadí samo. Metodou 
včasné diagnostiky se snažíme odhalit u dětí mimořádné schopnosti či 
nadání a rozvíjet jej formou rozmanité vzdělávací nabídky. Nadané děti 
budeme připravovat do soutěží a přehlídek. 
Rodičům dětí s mimořádným nadáním nabídneme: 
-návštěvu kroužku cvičení rodičů s dětmi 
- návštěvu výtvarného kroužku v naší základní škole 
- návštěvu folklorního souboru v naší základní škole 
- hru na hudební nástroj v našem elokovaném pracovišti ZUŠ Dolní 
Bojanovice 
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3.9.Spolupráce s ostatními organizacemi  
Sdružení rodičů – napomáhá činnosti školy, přináší dětem dárky 
k Mikuláši, Vánocům a ke Dnu dětí. Spolu se Sdružením rodičů 
organizujeme víkendové akce pro děti. 
 
Spolupráce s PPP v Hodoníně – pro děti s poruchami chování a vývoje 
zajišťujeme vyšetření. Velký důraz klademe hlavně na předškolní děti, 

zajišťujeme odklad školní docházky. 
 
Spolupráce ZŠ a MŠ 
Obě zařízení pracují podle společného plánu práce. Mateřská škola je 
přímo vedena zástupkyní ředitele školy, která řídí po pedagogické stránce 
mateřskou školu a školní družinu. Organizujeme společně víkendové 
mimoškolní aktivity. Vyučující ZŠ a MŠ velmi úzce spolupracují při přípravě 
předškolních dětí na přechod do základní školy.  
V případě zájmu o výuku anglického jazyka dbáme na návaznost 
s obsahem učiva v 1. a 2. ročníku základní školy. 
Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov má tři školní vzdělávací 
programy: 

- ŠVP pro předškolní vzdělávání 
- ŠVP pro základní vzdělávání  
- ŠVP pro školní družiny 

Všechny školní vzdělávací programy jsou vzájemně propojeny, navazují na 
sebe s cílem dalšího rozvoje osobnosti dítěte. 
 
ZÁMĚRY: Spolupráci mezi MŠ a ZŠ udržovat a upevňovat, vytvořit jeden 
tým. 
 

 3.10.Zapojení mateřské školy do života obce 

 
- MŠ rozvíjí spolupráci s ostatními institucemi v obci  
- MŠ prezentuje svou práci ve Zpravodaji obce 
- pravidelně prezentuje svou práci na webových stránkách školy 
ZÁMĚRY: v plné míře využívat webových stránek školy 
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3.11. Tradice a akce školy 

Každoročně připravujeme pro děti, rodiče a všechny občany: 

- Dýňový víkend 

- Drakiádu 

- Rozsvěcování vánočního stromku 

- Adventní výstavu 

- Vánoční besídku 

- Karneval 

- Vynášení Smrtnice s jarními dílnami 

- Den matek 

- Cestu pohádkovým Poddvorovem 

- Přehlídka dětských zpěváčků „O perníkové srdce Poddvorova“ 

- 

Nabízíme pro děti tyto mimoškolní aktivity: 

- Kurz pro předškoláky ve spolupráci se základní školou 

- Metodu dobrého startu 

- Cvičení s dětmi 
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4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ   

 

     4.1. Organizační chod školy 

▪ Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 hodin do 16.00 hodin. 
Škola se v 8.30 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká. Zákonní 
zástupci dětí jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být 
v 16.00 hod. uzamčena. 

▪ Při příchodu do mateřské školy po 8.30 hod. rodičům po zazvonění 
otevře vedoucí školní jídelny. 

▪ Děti si rodiče vyzvedávají po 14.00 hodině 
▪ Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce.  
▪ Děti se schází od 6:00 hodin v II. oddělení – Sluníčka / v 1.poschodí/.  
▪ Od 8. 00 hodin si děti přebírá paní učitelka a odvádí si děti 2 – 4leté 

do I. oddělení -  Kuřátek, do přízemí. 
▪  Rodiče přivádí děti do 8.30 hodin, výjimečně lze po předchozí 

domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím 
rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. 

▪ Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. 
▪ Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je 

zákonný zástupce vždy povinen oznámit učitelce předem. 
▪ MŠ doporučuje rodičům, aby své děti zvykali na určitý stálý režim 

(např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku..) i v rodině, děti 
se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se 
adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim 
známé. 

▪ Doba odpočinku: děti se do spánku nenutí, respektují se jejich 
biologické potřeby. Pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, 
prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale 
rušit spánek ostatních dětí. Pro děti v obou třídách je zajišťován" 
klidový režim". Dětem nespavým po 13. hodině zajišťují učitelky 
klidovou činnost. 

▪ Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než 
zákonných zástupců musí být výslovně uveden v tiskopisu – 
Zplnomocnění k vyzvednutí dítěte, (jméno a příjmení konkrétní osoby, 
respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Pouze v ojedinělých 
případech lze vydat dítě na základě předaného lístku zákonného 
zástupce, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby 
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vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám 
(např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě 
zplnomocnění. 

▪ Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu 
zpravidla 6 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených 
zaměstnanců. Ředitelka školy, po dohodě se zřizovatelem, stanoví 
rozsah omezení nebo přerušení provozu školy a to nejméně 2 měsíce 
předem. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období 
vánočních svátků, jarních prázdnin – z důvodu malého počtu 
docházejících dětí. Informaci o přerušení provozu v tomto případě 
zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o 
rozhodnutí přerušení provozu. 

▪ Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce, pokud je známa - 
předem, pokud není známa - neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě 
(ústně, telefonicky). Zákonný zástupce musí též předem nahlásit 
příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu. 

       Děti jsou rozděleny do dvou tříd: 

     1. třída   2 - 4leté děti 

     2. třída  5 - 6leté děti 

    Děti jsou do tříd zařazovány podle věku. Jsme ochotni s rodiči konzultovat jejich  

    přání či stížnosti na zařazení jejich dítěte. 

     Spojování tříd je maximálně omezeno, třídy spojujeme jen v případě    
     organizačních změn, v době nepřítomnosti učitelek a v případě    
     malého počtu dětí ve škole.  
Denně jsou spojeny před příchodem, nebo po odchodu pedagogických 
pracovníků, podle pracovní náplně: 
    ráno od 6 – 8:00 hodin 
   odpoledne od 14.30 - do odchodu dětí. 
 
 
    Výše úplaty činí: děti s celodenní docházkou – 150,-Kč 
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4.2. Kritéria přijímání a zařazování dětí do tříd 
 

1. Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu. 

    Datum a čas jsou vystaveny na webových stránkách školy a obce, na 

nástěnkách ve škole i v obci, dále jsou informace vyhlášeny rozhlasem. 

    2. Přijímáme do MŠ děti od 2 let. 

Nárok na přednost mají podle § 179 odst. 2 školského zákona: 

- od 1.9.2017 – děti čtyřleté 

- od 1.9.2018 – děti tříleté 

- od 1. 9. 2020 - děti dvouleté 

   3. V případě, že není naplněna kapacita školy, přijímáme dětí od 2 let, zde je    

        podmínkou, že dítě nenosí plíny, umí se samo najíst a provádět hygienické 

návyky. 

     4. Přijímáme přednostně děti na celodenní provoz - od 6 - 16 hodin. 

5. Rodiče dětí navštěvující kroužky, mohou své děti odvádět po domluvě 

s učitelkami ve stanovený den a čas (během odpoledního odpočinku). 

6. Rodiče jsou seznamováni před zahájením školního roku 

    s návrhem zařazení jejich dítěte do třídy, pokud uvedou důvod 

    nesouhlasu, je dítě přeřazeno do druhé třídy. 

7. Děti jsou rozdělovány dle věku do dvou tříd 3-4leté a 5-6leté. 

8. Z provozních nebo dalších důležitých důvodů je možno 

    přeřazovat děti i během školního roku. 

       9. Děti přijaté do MŠ během školního roku jsou zařazovány do tříd    

           dle věku. 

  Kritéria přijímání dětí  
        1. Rodiče jsou občany Starého Poddvorova 

        2. Dítě je předškolního věku 

        3. Dítě dosáhlo 3 let 

        4. Rodiče jsou zaměstnáni  

        5. Děti 2leté budou přijímány do naplnění kapacity školy 

       6. Dítě nastoupí k 1. září nového školního roku 
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4.3. Režim dne 
 

1. TŘÍDA 

 6:00 - zahájení provozu ve 2. třídě 

 

Od 8:00 hod. - Děti jsou rozděleny, učitelka 1. třídy odvádí děti dolů, kde 

pokračují ve svých činnostech, hrají si v koutech, provádějí hry skupinové i 

individuální, hrají hry stolní, kreslí ve výtvarném koutku, tvoří.  Začíná 

dopolední blok spontánních i řízených činností. 

 

9:00 hod. - Podává se společná svačina, děti se samostatně obsluhují, 

uklízí po sobě, vykonávají hygienu. 

 

9:20 – 9:45 hod. – Probíhá dopolední blok, spontánní i řízená 

činnost dle zájmu dětí. 

 

9:45 – 11:30 hod. - Děti odcházejí na pobyt venku na zahradu nebo do 

okolí školy podle počasí a plánu s dětmi. 

 

11:30 – 12:00 hod. - Nastává čas oběda. Děti, které chodí po obědě 

domů, si rodiče odvádějí do 12. hodin. Probíhá hygiena. 

 

12:00 hod. - Děti odchází do 2. třídy, kde je lehárna a připravují na 

odpolední odpočinek. Obléknou se do pyžam, každé dítě má své lehátko a 

odpočívají. Děti, které nespí, si vyberou klidovou činnost, aby nerušily 

ostatní. 

 

12:15 – 13.45hod. - Probíhá "klidový režim" - děti tvoří, tiše pracují dle 

zájmu, děti se postupně budí a zapojují se do her. 

 

14:00 hod. - Jsou probuzeny ostatní děti, hygiena a podává se 

svačina. 

14:15 hod. - Volné hry dětí, individuální práce s dětmi do odchodu. 
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2. TŘÍDA 

6:00 hod. - Zahájení provozu, scházení dětí, hry a činnosti individuální 

nebo skupinové. 

8:00 hod. - Děti jsou rozděleny, učitelka 1. třídy odvádí děti dolů, děti 

pokračují ve svých činnostech. Hrají si v koutech, s počítačem, hrají hry, 

kreslí, malují, modelují a tvoří ve výtvarném koutku, začíná dopolední blok 

činností. 

9:00 hod. - Podává se společná svačina, děti se samostatně obsluhují, 

uklízí po sobě, vykonávají hygienu. 

9:15 – 9:45hod. - Probíhá dopolední blok se spontánní hrou, 

řízenou činností jak skupinově, tak jednotlivě dle zájmu dětí. 

9:45 – 11:30hod. - Děti odcházejí na pobyt venku, na zahradu nebo do 

okolí školy, podle počasí a plánu s dětmi. 

11:30 – 12:00hod. – Oběd, děti si samy prostírají a obsluhují.   

12:00 hod. – Děti 5 leté a předškolní děti odcházejí do 1. třídy, kde si 

připraví molitany, polštáře a deky a odpočívají při poslechu pohádky. Poté 

pracují s učitelkou, jak individuálně tak skupinově. 

12:15 – 13:15 hod. - Probíhá "klidový režim“, děti se postupně budí a 

zapojují se do her a řízených činností skupinových nebo individuálních. 

Předškolní děti se připravují pro vstup do ZŠ. 

14:00 hod. Probíhá hygiena a podává se svačina, kde se samy děti 

obsluhují. 

Od 14:30 hod. – Děti jsou převedeny do horní třídy, kde se spojí s dětmi 

3-4 letými a probíhají spontánní činnosti až do příchodu rodičů. 
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5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO 

                         PROGRAMU  

5.1. ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 
 

Ve výchovně vzdělávacím procesu vedeme děti k dodržování 
zásad morálního chování, začleňujeme jedince do kolektivu, 
řešíme každodenní situace a vytváříme podmínky pro 
uspokojování přirozených potřeb dětí, duševní odolnost a pohodu 
všech zúčastněných. 
Cílem našeho působení je spokojené, zdravé, psychicky 
vyrovnané dítě, které přirozeným způsobem poznává svět, 
společnost a sebe sama, rozvíjí a upevňuje své dovednosti, 
vědomosti a návyky z rodinného prostředí a získává tak 
základní kompetence pro život. Průběžná příprava dítěte na 
vstup do ZŠ je neoddělitelnou součástí naší práce. 
 
Základní principy vzdělávacího programu: 
1. Výchova osobnosti 
- snažíme se naplňovat základní fyziologické potřeby (děti mají možnost 
dokončit činnosti svým tempem, na WC chodí dle své potřeby, potřeba 
spánku se individuálně zkracuje, dětí, které nemají potřebu spánku, pouze 
odpočívají alespoň 1 hodinu), 
- dítě má právo svobodně vyjadřovat své požadavky, přání a názory 
- hodnocení dětí se snažíme nahrazovat slovní zpětnou vazbou – popisem 
činností 
- všichni dodržujeme dohodnutá pravidla (děti i dospělí), 
- sledujeme individuální zvláštnosti (vedeme o pokrocích dětí záznamy). 
2. Rozvoj komunikace a spolupráce 
- dodržujeme při komunikaci oční kontakt, případně si pomáháme dotykem, 

- děti dostávají prostor k vlastnímu vyjádření, jsou vedeny k respektování 

sebe sama, druhých dětí a dospělých osob 

 
Program byl sestaven pro naši školu v souladu s RVP PV. Je 
to program vlastní, vytvořenými integrovanými tematickými cíli. 
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 V práci naší školy v každodenní činnosti povedeme děti k 
naplňování klíčových kompetencí: 

1. Kompetence k učení 
- dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje 

- získané zkušenosti používá v praxi a v dalším učení 

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce všemu rozumět 

- učí se vědomě, soustředí se na činnost 

- umí odhadnout své síly, učí se hodnotit svou práci a oceňuje 

výkony druhých 

- učí se s chutí 

2. Kompetence k řešení problémů 
- všímá si dění 

- řeší problémy, na které stačí 

- problémy řeší na základě zkušeností, postupuje cestou pokusu a 

omylu 

- zpřesňuje si početní představy 

- nebojí se chybovat 

3. Kompetence komunikativní 
- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách 

- dokáže se vyjadřovat, formulovat svou myšlenky 

- komunikuje bez zábran 

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

- průběžně si rozšiřuje slovní zásobu 

4. Sociální a personální kompetence 
- samostatně rozhoduje o svých činnostech 

- uvědomuje si, že za své jednání nese zodpovědnost 

- ve skupině se dokáže prosadit ale i podřídit 

- spolupodílí se na společných rozhodnutích 

- nekomunikuje s cizími lidmi 

- chápe, že nespravedlivost, ubližování, ponižování, agresivita a 

násilí se nevyplácí, umí se bránit proti projevům násilí 

5. Činnostní a občanské kompetence 
- svou činnost a hry se učí řídit 
- dokáže rozpoznat své slabé a silné stránky 
- odhaduje rizika svých nápadů 
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- rozhoduje se svobodně 
- má smysl pro povinnost 
- zajímá se o druhé 
- spoluvytváří pravidla chování a dodržuje je 
- uvědomuje si svá práva a práva druhých 
- chápe, že není jedno, v jakém žije prostředí 
- dbá na osobní zdraví a bezpečnost 

 

5.2. Dlouhodobé cíle rozvoje dítěte po dobu předškolní 
docházky 
 

Snažíme se o to, aby děti, které odchází z mateřské školy, byly plně rozvinuty 
na základě svých možností a potřeb, naše působení prolíná pěti oblastmi 
předškolního vzdělávání: 
 
1)Biologická DÍTĚ A JEHO TĚLO 
- uvědomění si vlastního těla 
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví 
- rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky 
- rozvoj a užívání všech smyslů 
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
- osvojení si zásad zdravé výživy 
 
2)Psychologická DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 
kultivovaného projevu 
- osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní 
- rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání 
- rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 
- rozvoj tvořivosti (v myšlení, řešení problémů, sebevyjádření…) 
- vytváření pozitivního vztahu k poznávání a učení 
- vytváření základů pro práci s informacemi 
- rozvoj pozitivních citů dítěte k sobě samému 
- rozvoj schopnosti mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
 
3)Interpersonální DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
- rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů 
dítěte k druhým lidem 
- rozvoj pozitivních citů a postojů dítěte k druhým kamarádům, dospělým 
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- ochrana a respektování osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými 
dětmi i dospělými 
 
 
4)Sociálně-kulturní DÍTĚ A SPOLEČNOST 
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností 
- vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 
- rozvoj schopnosti žít ve společenství i ostatních lidí – přizpůsobit se, 
spolupracovat, respektovat druhé, vnímat a přijímat pravidla dané společnosti 
- rozvoj aktivního a tvořivého přístupu ke společné hře a práci 
 
5) Environmentální DÍTĚ A SVĚT 
- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 
- osvojování základních poznatků o světě, o souvislostech dějů 
- upevňování pozitivního vztahu ke společným společenským a kulturním 
hodnotám a lidovým tradicím 
- vytváření povědomí o vývoji a změnách kolem nás a možnosti tyto změny 
ovlivňovat 

 
 
Realizace 
 
    Školní vzdělávací program je realizován prostřednictvím 
třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě třídního programu 
pracujeme se vzdělávacími cíli stanovenými Rámcovým 
programem pro předškolní vzdělávání a dodržujeme zásady a 
podmínky mateřské školy. Plánování ve třídách musí vždy 
vycházet ze znalostí dětí a evaluaci předchozího tématu. 
 
      Plánování třídního programu se řídí těmito pravidly: 
 
-Časové období jednotlivých oblastí tematických částí je 
odvozeno od náročnosti tématu a zpětné vazby dosažených 
výsledků práce s dětmi. 
 
-Dílčí cíle jednotlivých oblastí tematických částí plánují učitelky ve 
třídě společně na základě cílů školního programu, kompetencí 



23 
 

dítěte, jak jsou stanoveny v Rámcovém vzdělávacím programu. 
 
Plánované činnosti vycházejí z podmínek třídy a zaměření učitelek. 
 
 
 

 

5.3. Metody a formy vzdělávání 
 

Pedagogické pracovnice ve své práci budou preferovat: 

- prožitkové učení  

- rozvoj individuality dítěte 

- začleňování dětí do skupinové a individuální práce 

-stimulace dětí ke komunikaci a aktivnímu samostatnému řečovému 

 projevu 

- změnu přístupu učitelky k dětem (stává se hráčem a prostředníkem 

 vztahu ke světu, aby mohla dítě později vést, organizovat) 
 
- výběr cílů a obsahu činností vychází ze zájmů dětí, přijatelnou 

 skladbou a motivací se přivedou děti k učení 

- zajišťování nadstandardních aktivit a kroužků pro děti a rodiče    

  (metoda dobrého startu - příprava předškoláků, 

 cvičení s dětmi, logopedie a výuka anglického jazyka) 

 

V Plánu práce Základní školy a Mateřské školy Starý Poddvorov 

jsou zařazovány celoroční projekty. Mateřská škola se účastní 

dvou: Environmetální výchovy a Výchovy k tradicím obce. Zařazuje 

je do své každodenní činnosti a do mimoškolních aktivit. 
Prvky EVVO (ekologické výchovy) jsou zařazovány do všech čtyř 
ročních období, jsou rozšiřovány znalosti a poznatky o přírodě a 
životním prostředí.  
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Prostředky vzdělávání 
 

        1. Podnětné prostředí 
 
2. Vhodná volba témat a činností, příprava a nejen 
 základních metod, ale i netradičních 
 
3. Podpora spontánního prožitkového učení 
 
4. Učení záměrné, organizované řízenou činností 

 

 ad1. Prostředí je důležitým podnětem pro činnost MŠ.     
  Třídy pro každodenní činnost je vybavena pestrým nábytkem a 
hracími koutky. Každoročně jsou obnovovány a vylepšovány. 
Zahrada školy je vybavena altánkem, prolézačkami, houpadly a 
kolotočem.  Hračky a pomůcky jsou dětem dostupné.  
 Dětem jsou nabízeny ke hrám materiály zdravotně nezávadné. Je 
dodržována bezpečnost a hygiena. 

 
 
 

ad2.     Uplatňujeme tyto metody:        Preferujeme tyto činnosti: 
 

- Komunitní kruh                             Volná hra 
- Tvořivá dramatika                         Psychomotorická cvičení 
- Prožitkové učení                           Výlety 
- Využití vzniklých situací                Exkurze 
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- Řízené skupinové činnosti            Kooperativní a námětové hry 
- Řízené individuální činnosti          Společné činnosti dětí a  
- Spontánní činnosti                         rodičů 
- Hra                                                Práce s přírodním materiálem                                     
- Experiment                                    Práce s knihou 
- Nápodoba                                     Pobyt v přírodě 

 
 

 
 
ad3. Děti přirozenou cestou získávají a zpracovávají      
        zkušenosti ze všech oblastí života. Objevují, využívají        
        prostor pro aktivitu a tvořivost, manipulují s předměty,  
        experimentují, komunikují, hrají si a tak dochází k první 
        formě učenÍ. 
 
 ad4. Dochází ke druhé formě učení. Děti od 3 do 5 let jsou 
      seznamovány s jednotlivými tematickými okruhy. 5 - 6leté 
      a starší navštěvující školu poslední rok před vstupem do ZŠ 
       jsou připravovány na přiměřené úrovni spontánní hrou, ale i 
       řízenými činnostmi. 
 
 
5.4.Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 
 
V případě potřeby se škola bude věnovat dětem se specifickými vzdělávacími 
potřebami a bude pro ně připravovat podpůrná opatření: 
 

Podpůrná opatření: 

- Podpůrná opatření prvního stupně - upravíme metody, organizaci a 
hodnocení vzdělávání tomu dítěti, u kterého se projevuje potřeba úprav 
ve školských službách a zapojení v kolektivu. Pro dítě budou písemně 
připravena podpůrná opatření, s kterými bude zákonná zástupce 
seznámen.  
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- Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačovalo 
poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola 
rodičům využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení 
za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

- Na základě doporučení školského poradenského zařízení budeme 
naplňovat podpůrná opatření druhého až pátého stupně. Vše bude 
konzultováno s PPP a zákonným zástupcem dítěte. 
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SEZNAM INTEGROVANÝCH BLOKŮ 
 
 
1. První krůčky od rodiny do společnosti 
 
2. Barvy a dary podzimu 
 
3. Chráním si své zdraví 
 
4. Paní zima jede 
 
5. Zima už je mezi námi 
 
6. Jaro ťuká na dveře 
 
7. Léto, milé léto 
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1. Třída 
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1. První krůčky od rodiny do společnosti 

 

ZÁŘÍ 

Poznávám nové kamarády        

Jak prožíváme den ve školce 

Kdo a co je ve školce                  

Vytvářím si pravidla      

Dýňový víkend – jednodenní projekt                        

 

2. Barvy a dary podzimu 

ŘÍJEN 

Poznáváme ovoce                       

Poznáváme zeleninu 

Podzimní barvy přírody               

Poleť draku – jaké máme počasí 

                                   

3. Chráním si své zdraví 
                                       LISTOPAD 
Učím se poznávat své tělo                        
Oblékám se na podzim 
Kde najdeme vitamíny 
Kdo nám pomůže od nemoci?  
Profese  
 
4. Paní zima jede 
                                               
                                                PROSINEC 
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Těšíme se na Vánoce- 3týdenní projekt  
/Předvánoční čas, Cesta do Betléma, Vánoce přicházejí/ 
 
 
5. Zima už je mezi námi 
                           
                                  LEDEN,ÚNOR 
Chystáme se na karneval 
Hrajeme si s písničkou       
Zimní radovánky 
Jak se v zimě oblékáme                               
Naše vesnice 
Doprava a dopravní prostředky  
Pojďte s námi cvičit 
Třída plná kamarádů- opakování pravidel 
Od jara do zimy       
 
 
 
 
 
 
6. Jaro ťuká na dveře 
 
                BŘEZEN, DUBEN, ZAČÁTEK KVĚTNA   
Vyháníme zimu 
Příroda se probouzí                              
Poznáváme jarní květiny                          
Vítáme jaro, klíčení semínek                  
Velikonoce                                             
Všechno kvete 
Zvířata a jejich mláďata                         
Slet čarodějnic                                      
Já a moje rodina                                   
Popřejeme maminkám  
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7. Léto, milé léto.. 
 
                 KONEC KVĚTNA, ČERVEN, ČERVENEC 
První plody léta                                      
Chráníme přírodu                                   
Máme rádi pohádky                              
Všechny děti mají svátek 
Hurá na prázdniny                         
Pojedeme na výlet                                   
Hrajeme si na zahradě 
Voda a my /dvou týdenní projekt/                        

 
1. INTEGROVANÝ BLOK 

TÉMA: První krůčky od rodiny do společnosti 

Charakteristika bloku: 

Tento blok obsahuje kompetence, dílčí cíle, očekávané výstupy a obsah - vzdělávací cíl, 

jsou zaměřené a sestaveny tak, aby se vázaly na počátek školního roku. Velký význam 

má adaptace dětí, sebeobsluha, seznamování s novým prostředím apod.  

 
Plnění klíčových kompetencí: 

K učení: dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích, soustřeďuje svou 

pozornost, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá jednoduchých pojmů, znaků a 

symbolů 

K řešení problémů: dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, řeší problémy, 

na které stačí 

Komunikativní: dítě se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich 

významu i funkci 

Sociální a personální: dítě je vedeno k zodpovědnému jednání, napodobuje modely 

prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

Činnostní a občanské: dítě spoluvytváří pravidla mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

 
Cíle bloku: 
5.4.6-       Děti se seznamují s prostředím MŠ   
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5. 1. 14   - Naučit děti správně používat pomůcky, ukládání 

5.3.9     - Zapojit děti do her - individuálních, skupinových 

5.4.4     - Seznámit děti s pravidly MŠ, seznámit se s dětmi, jejich jmény i učitelkami 

5.4.1     - Vést děti ke zdvořilostním návykům 

5.3.8     - Vést děti ke komunikaci, prověřit mluvní projev a stav mluvidel 

 

 

 

OBSAH 1. INTEGROVANÉHO BLOKU: 

Děti jsou vedeny, učí se: 
5.1.8   - Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 

oblékání,  

              úklidu, úpravy prostředí 

5.1.9    - Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky,  

               udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

5.2.1.4 - Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků,   

                příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní  

                 fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

5.2.3.1  - Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

5.2.3.5  - Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla přijímat vyjasněné  

                a zdůvodněné povinnosti          

5.3.7     - Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého 

               (respektovat jiný postoj, či názor, řešit konflikt dohodou)               

5.3.9     - Spolupracovat s ostatními 

5.2.3.11 - Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry) dramatizace, konstruktivní  

                a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i 

výsledcích 

5.2.3.2  - Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování styku s dospělými i s 

dětmi  

              (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý  

              domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

 5.2.2.6  - Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti,  

                schopnosti a dovednosti 

5.4.6     - Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí 

školy i  

               jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na 

nich  

               a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému 
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programu  

            spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí   

             pohody 

5.5.4     - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, 

návštěvy    

                obchodů, návštěvy důležitých institucí, budova dalších pro dítě významných 

objektů) 

5.2.9.8  - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v 

budově  

                mateřské školy, v blízkém okolí 

 
 
2. INTEGROVANÝ BLOK 
 

TÉMA: Barvy a dary podzimu 

 
Charakteristika bloku: 

Do třídního programu zařazujeme témata a činnosti související s přírodou na podzim, 

jejími plody a aktivitami. 

 
Plnění klíčových kompetencí: 

K učení: dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

K řešení problémů: dítě řeší problémy, na které stačí, náročnější s oporou a pomocí dospělého 

Komunikativní: dítě v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými 

Sociální a personální: dítě dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, 

pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu  

Činnostní a občanské: dítě se učí hájit a respektovat druhé ve svém okolí, je vedeno ke 

spolupráci v kolektivu dětí i dospělého 

 
Cíle bloku: 
4.5. 11   - Vést děti k ochraně přírody, seznamovat s přírodou, poznávat, chovat  se k ní  

                  šetrně, využívat plody k tvoření, delší poznávací vycházky 

5.5.10    - Vést děti k pracovním činnostem - úklid zahrady, hrabání listí, zalévání květin,  

      sázení stromku, pozorování práce dospělých 

5.5.9      - Učit děti pojmenovat druhy ovoce a zeleniny a tvořit s ní 

5.2.1.10, 5.2.1.1 -Vést děti k vyprávění - pohádky, rozšiřování slovní zásoby a  

logopedická  
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                              prevence 

5.2.2.13, 5.4.14 - Využívat s dětmi výtvarný materiál k tvoření draků 

 

 

 

OBSAH 2. INTEGROVANÉHO BLOKU: 

 

Dětem jsou umožněny a rozvíjeny 

 
5.5.6       - činnosti zaměřené k poznávání podzimní přírody a jejich plodů 

5.2.2.13  - výtvarně se pokusit ji ztvárnit a vyrobit z plodů dle fantazie výrobky 

5.5.4       - zúčastnit se společné vycházky na pole, kde s rodiči pouštíme draky 

                - seznámit se s některými druhy zvířat a jejich zvycích 

5.2.1.6    - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry 

5.2.2.6    - činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 

(noviny,  

                  časopisy, knihy, audiovizuální technika) pojmenovat většinu toho, čím je 

obklopeno  

                 - učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

5.5.6, 5.2.2.1  -smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na zrakové a sluchové paměti 

5.5.6      - pozorování změn ŽP v jednotlivém ročním období  

5.2.3.9    - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (obrazné a pojmové) 

5.5.8     - přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování  

              rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, rostliny, živočichové, krajina, 

počasí,  

              roční období) 

5.2.1.6    - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si  

                (nového, změněného, chybějícího) 

5.2.2.9    - chápat prostorové pojmy (dole, nahoře, první, poslední) elementární časové 

pojmy  

               (ráno, odpoledne, večer, jaro, léto, podzim, zima) 

5.2.3.9     - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

5.2.2.13   - estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové  

5.2.3.4     - cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání  

                  (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

5.3.1, 5.3.8  - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i 

dospělý 

                    

 



35 
 

 

3. INTEGROVANÝ BLOK 
 
Téma: Chráním si své zdraví 

 
Charakteristika bloku: 
Do třídního programu zařazujeme témata a činnosti související se zdravím, přírodou, 
jídlem, oblečením, nemoci, tělem a lékařem. 

 
Plnění klíčových kompetencí: 
K učení: dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, 

chce porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí, raduje se z toho, co samo 

dokázalo 

K řešení problémů: dítě problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou 

pokusu  

a omylu, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti. 

Komunikativní: dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 

k dokonalejší komunikaci s okolím 

Sociální a personální: dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné 

a zdůvodněné povinnosti: dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

Činnostní a občanské: dítě je vedeno ke svobodnému rozhodování, a že za svá rozhodnutí 

také zodpovídá 

 
Cíle bloku: 
5.4.13    - Učit děti pracovat s obrazovým materiálem, využívání encyklopedie 

apod. 

5.1.1      - Vést děti ke správnému držení těla a procvičení všech svalových 

oblastí 

5.1.8      - Seznamovat s důležitostí hygieny, chránit své zdraví, pečovat o chrup 

5.1.11    - Seznamovat děti s důležitostí hygieny, zdravého jídla a pití, předcházení nemoci                 

5.3.13    - Učit děti chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i 

dospělými  

                  jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

5.2.3.13 - Rozvíjet u dětí činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající 

veselí a  

                 pohodu. 

5.1.10    - Seznamovat děti s pojmy týkající se svého těla, nemoci, lékaře, oblečení 

5.2.2.9  - Procvičovat u dětí pojmy (dole, nahoře) elementární časové pojmy ( ráno, 

poledne,  

                večer...) 
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OBSAH 3. INEGROVANÉHO BLOKU: 

 
Děti jsou vedeny 
5.1.10     - činnostem zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí  

5.1.11     - příležitostem a činnostem směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 

vytváření  

                 zdravých životních návyků 

5.1.8, 5.1.9 - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky 

(starat se o  

                      hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat postarat se o sebe a své 

osobní věci,  

                      oblékat se, svlékat, obouvat) 

5.1.14        - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky 

pomůcky, uklidit   

                     po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě) 

5.1.11        - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích  

pro dítě  

                   běžných a jemu známých, neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou, ani 

druhých 

5.1.12       - umět se chovat u lékaře a seznámit se ze základními úkony sestry a lékaře  

5.2.2.6      - Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, tématické hry seznamující 

děti  

                    s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními 

činnostmi  

                    a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a 

nástroji,  

                    provádění jednoduchých pracovních úkonů 
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4. INTEGROVANÝ BLOK 

 

Téma: Paní zima jede 
Charakteristika bloku: 

Děti jsou seznamovány s tradicemi Mikuláše a Vánoc, jsou nenásilně vedeny k aktivní 

improvizaci při hře, jsou motivovány k tvořivosti. Po dobu adventu je pro děti připraven 

třítýdenní projekt Těšíme se na Vánoce 

 
Plnění klíčových kompetencí: 
K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za 

úspěch, ale také za snahu 

Komunikativní: dítě rozvíjí řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i 

odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede dialog 

Sociální a personální:  

samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí prosadit svůj názor a vyjádřit jej 

Činnostní a občanské: dítě se zajímá o druhé i o to, co se děje kolem, je otevřené 

aktuálním dění 

 

Cíle bloku: 
5.4.13    - Učit děti pracovat s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií apod. 

5.4.14    - Organizovat pro děti aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující 

mu  

                 poznat rozmanitost kultu (výtvarné, hudební a dramatické 

5.4.15      činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, využívání 

příležitostí  

                 seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky. 

5.3.1    -   Učit děti chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i 

dospělými  

                 jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

5.2.3.12, 5.2.3.13 - Rozvíjet u dětí činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti 

vyvolávající  

                 veselí a pohodu. 

5.2.2.9  - Procvičovat u dětí pojmy (dole, nahoře... ) elementární časové  pojmy ( ráno, 

poledne,  

                večer, dnes, zítra) 

OBSAH  4. INTEGROVANÉHO BLOKU 
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Děti jsou vedeny 
5.2.2.10   - k poslechu čtených i vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 

divadelních  

                   pohádek a příběhů 

5.2.2.13  - hudebním a hudebně pohybovým činnostem, dramatizace, zpěv 

5.2.2.13  -  přednesu, recitace, dramatizace a rytmizace písní 

5.2.2.13   - hrám nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

5.2.2.13   - spontánním hrám, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

5.2.2.12   - činnostem zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

5.4.13      - výlety do okolí (do přírody, návštěvy divadelních představení a kulturních akcí) 

5.4.8.        - rozvoji společenského i estetického vkusu 

5.5.5         - přirozenému pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody  

5.2.2.6    - Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci 

5.2.2.2    - Záměrně se soustředit a udržet pozornost přirozeně k věku dětí 

5.2.2.10  - nácvik vánoční besídky- naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat 

a vybavit 

5.4.13    - Učit děti pracovat s obrazovým materiálem, seznámení dětí s narozením Ježíška, 

dramatizace  

                  příběhu- vytváření Betlému, přiblížení dětem tradice spojené s přicházejícími 

Vánocemi 
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5.INEGROVANÝ BLOK 

TÉMA: Zima už je mezi námi 
 

Charakteristika bloku: 

Děti jsou seznamovány s charakteristickými rysy zimního období, probíhají sezónní 

činnosti a hry se sněhem a ledem, zároveň jsou seznamovány s bezpečným sjezdem z 

kopce a prevencí proti úrazům. 

 

Plnění klíčových kompetencí: 

K učení: dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých 

K řešení problémů: dítě zkouší a experimentuje, využívá při tom svou dosavadní 

zkušenost, fantazii a představivost 

Komunikační: dítě dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky/ řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými/ 

Sociální a personální: dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit, při 

společenských činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé 

Činnostní a občanské: dítě dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat 

svoje slabé stránky 

 
Cíle bloku: 
5.2.2.10  - Procvičovat paměť dětí - naučit se báseň, píseň zpaměti 

5.1.2        - Procvičování u dětí hrubé motoriky - cvičení na nářadí, pohybové hry 

5.1.7        - Procvičování jemné motoriky - práce s drobným materiálem, 

5.4.14      - Seznamování dětí s jednoduchými výtvarnými technikami 

5.4.14      - Skládání jednoduchých motivů z papíru 

5.1.9        - Podněcovat děti k samostatným činnostem a úklidu 

5.2.2.9     - Opakovat a procvičovat u dětí pojmy - velký, malý, nahoře, dole, GT,barvy 

5.2.2.13  - Vést děti k odvážnému zacházení s kreativní hmotou 

 

OBSAH 5. INTEGROVANÉHO BLOKU: 

 
Děti rozvíjejí: 
5.4.2.    - Seznamovat děti s pojmy týkající se rodinných příslušníků. 

5.5.10    - smysluplné činnosti přispívající k péči o ŽP a okolní krajinu, pracovní činnosti, 
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péče o  

                 školní zahradu 

5.1.3       - Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky poskoky, lezení), 

nelokomoční  

                  pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti ( 

turistika,  

                 sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

5.1.13    - Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 

pohybových   

                  činnostech a dopravních situacích 

5.3.8       - Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění 

zážitků,  

                příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní  

                fantazie) 

5.4.15     - Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků 

5.4.14     - Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

5.2.2.9    - Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním 

řádem 

5.4.1       -  Hry na téma rodiny, přátelství apod. 

5.4.8       - Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

5.3.10     -  Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 

druhého 

5.2.1.20  -  Četba, vyprávění a poslech pohádek 

5.3.13     - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 

pohybových 

                  činnostech a dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi) k prevenci nemoci,  

                  nezdravých návyků a závislostí 
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6. INTEGROVANÝ BLOK 
 

TÉMA: Jaro ťuká na dveře 
 
Charakteristika bloku: 

Děti jsou seznamovány s charakteristickými rysy jara, s přírodou živou a neživou. Jsou vedeny 

k poznávání přírodních jevů, počasí, k aktivitám s ekologickým zaměřením - péče o okolní 

prostředí, praktickým činnostem a dovednostem při práci na zahradě a v okolí školy. 

 

Plnění klíčových kompetencí: 
K učení: dítě pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

K řešení problémů: dítě rozlišuje dobro a zlo 

Komunikativní: dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se 

běžně setkává (knížky, encyklopedie) 

Sociální a personální: dítě při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová 

obezřetně: nevhodné chování i komunikaci dovede odmítnout 

Činnostní a občanské: dítě je vedeno k pěkným přátelským vztahům 

 
Cíle bloku: 
5.5.11   - Seznamovat děti s přírodou, ochraňovat ji, poznávat, využívat přírodních  materiálů 

k tvoření 

5.5.4     - Dětem je umožněno přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm,  

                okolní přírody, vycházky do okolí 

5. 4. 15  - Zapojení dětí do všech činností – pohybových, výtvarných a hudebních.  

                Poznávání přírodních materiálů, hry a práce s nimi, základy environmentální výchovy. 

5.5.5     - Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními látkami  

                a materiály ve svém okolí a jejich prostřednictvím získává zkušenosti s jejich 

vlastnostmi  

               (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály i surovinami) 

5.2.1     -  Vést děti ke komunikaci, prověřit mluvní projev a stav mluvidel, paměť 

5.5.9, 5.5.10, 5.5.11 -  Práce s týdenním projektem "Chráníme živou i neživou přírodu" 

5.2.2.9    -  Poznat znaky jarního období a rozlišovat od jiných - počasí, rostliny.  

  
OBSAH 6. INTEGROVANÉHO BLOKU: 
 
Děti jsou vedeny 
5.5.11     - ekologicky motivované hravé aktivity 

5.5.11  - Vést děti ekologickými hrami a dalšími činnostmi ke kladnému vztahu ke zvířatům, 

ptákům  
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                a celé přírodě. 

5. 5. 11      - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem 

5.5.6        - seznamování s jarními rostlinami a jejich názvy-tvar, vůně, barva 

5.5.6        - poznat a pojmenovat zvířata a jejich mláďata  

5.5.9        - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat   

                   vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,  

                  chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

5.3.1        - pozorování dospělých při práci venku 

5.4.14      - kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z 

různých  

                   jiných materiálů a přírodnin  

5.2.2.6     - tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání  

5.2.1.1, 5.2.1.10  - četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů 

5.3.5       - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,  

                 spolupodílení se na jejich tvorbě 

5.1.6       - dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v 

různých  

                  situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost 

apod.) 

5.2.2.8    - seznamování s matematickými pojmy, číselnou řadou (1-5) a základními 

geometrickými tvary 

5.2.3.11, 5.2.3.15  - Přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy, výročí, slavnosti 

v  rámci  

                   zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní akce, kulturní programy..) 
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                                            Projekt  
Název: Environmentální výchova v MŠ 
 

Téma: Chráníme živou i neživou přírodu 
 

Datum a místo konání: 1. a 2. Třída, zahrada MŠ, ČOV 
 

Komu je projekt určen: 1. a 2. Třída MŠ 
 

Typ projektu: týdenní 
 

Cíl projektu: Seznámit děti s živou a neživou přírodou, vytvářet k ní 
kladný vztah, pečovat o okolní životní prostředí a vést děti k pracovním 
činnostem 
 

Klíčové kompetence:  
K učení: dítě soustředěně pozoruje, experimentuje, zkoumá a objevuje 
– získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích  
K řešení problémů: Dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním 
okolí, řeší problémy na které stačí 
Komunikativní: Dítě samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému a slovně reaguje 
Sociální a personální: Dítě svým způsobem projevuje citlivost a 
ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování 
Činnostní a občanské: Dítě se zajímá o to, co se děje kolem a je 
otevřené aktuálním dění 
 

Mezitématické vztahy: Chráníme zvířata a přírodu, Kde bydlí zvířátka 
na podzim, Příroda se probouzí 
 

Průřezová témata: Podzimní dary přírody, stromy a keře kvetou 
 

Činnosti: Jazykové a sluchové: prohlížení encyklopedií o přírodě a 
zvířatech Hrajeme si celý rok, Kniha o přírodě – stromy, ptáci, květiny, 
Svět zvířat 

• Poslech čtené pohádky O budce, Příběhy Ferdy mravence, 
veršovaná pohádka Kuřátko v obilí 

• Vyprávění nad obrázky – ekologie – třídění odpadu 

• DH Poslouchej, pozor dej – šeptaná – zvuky zvířat 
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• Hry s loutkami a maňásky zvířat 

• Nácvik básní Krmítko, Zobáčky, Vrabeček, Mravenec 

• Vyprávění nad obrázky zvířat žijících v lese 

• Dramatizace pohádek o zvířatech s využitím vlastní fantasie 

• Poslech čteného příběhu Jak dělali užitečné věci a příběhů 
z knihy Děti a ekologie 

Hudební a pohybové: 

• PH Na krtečka, PH Kočka a myš, PH Na jelena, HPH Na 
zahradníka, HPH Na zajíčka, HPH Na medvěda 

• Nácvik písní V lese, Medvědí trápení, Běží liška k táboru 

• Hra na Orffův instrumentář – vyjádření zvuku zvířat, medvěd – 
bubínek, žába – ozvuč. dřívka, vrabeček – triangl 

• Tanečky a cvičení při hudbě – HPH Vrabeček a sýkorka 

• Pantomima – pohybem vyjádřit určitá zvířata 

• Cvičení v přírodě – zahrada MŠ, přeskakování přírod, překážek, 
běh v nerovném terénu, vylézání na žebřinách 

Výtvarné a pracovní:  

• Modelování zvířátek z plastelíny, tiskání s tiskátky zvířat 

• Malování a kreslení na téma- Kdo žije v lese, Zvířata v Zoo 

• Lepení obrázků s využitím přírod. Materiálů – semínka, šišky, 
skořápky… 

• Výroba zvířat z korkových zátek, skořápky z ořechů, pistácií, 
kaštanů, různé koření 

• Vystřihování a lepení obrázků různých zvířat – koláž 

• Vykreslování omalovánek s ekologickým tématem 
 
Smyslové:  

• Stolní hry Krteček, hra pexesa – zvířata, skládání obrázků 
z přírodnin – šišky, ořechy, kaštany, dřívka.. 

• Skládání rozstříhaných obrázků zvířat 

• DH Najdi správný stín zvířete – přiřazování  

• Práce s prac. listy Proč potůček nebublal, Čistě doma čistě 
venku, Jaký chci svůj svět, Kluci v lese, Kde žijí  

• Skládání obrázků puzzle – zvířata 

• Hry s dřevěnými loutkami zvířat  
Dramatizace: 

• Hry pohádek v převlecích zvířat O budce, O Budulínkovi, O 
neposlušných kůzlátkách, O červené Karkulce 
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Ostatní: 

• Vycházky do vesnice – pomlčka všímat si upravenosti domů, 
jejich okolí, zeleně předzahrádek, sledovat třídění odpadu – 
popelnice, kontejnery, skládka 

• Zahrada MŠ, hrabání listí, zhotovení krmítka pro ptáky, 
pozorování hmyzu a brouků v trávě, hry s přírod. Materiálem – 
kamínky, dřívka, tráva, vysadit strom, keř – starat se o něj celý 
rok 

• Vycházky k lesu, krmení zvířátek, nerušit zvířata, ptáky hlasitým 
mluvením, nelámat větve stromů, neodhazovat smetí v přírodě, 
pozorovat stopy zvířat, poslouchat zvuky ptáků 

• Návštěva dětí MŠ ČOV a Cesta Ferdy mravence – cesta k lesu 
s plněním různých úkolů 

 

Pomůcky: dřevěné loutky, maňásci, pohádkové oblečení, 
encyklopedie, knihy o přírodě, CD, temper. barvy, přírodniny, prac. 
listy, výtvarný materiál, nůžky, lepidla, Orffův instrumentář, pet láhve 
 

Organizace: Ve třídě, na zahradě, u lesa, na ČOV 
 

Způsob prezentace: výstava výtvarných prací u ČOV, 
 dramatizace pohádky O budce 
 

Evaluace: fotografický materiál 
 

Evaluační nástroje: diskuse, výtvarné práce dětí na nástěnce 
 

Garant projektu: Božena Cupalová 

Vypracoval: Božena Cupalová 

Datum: 11. 4. 2017 
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7. INTEGROVANÝ BLOK 
 
Téma: Léto,milé léto 
 
Charakteristika bloku: 

Poslední blok je zaměřen na období před létem, mnoho činností je pro děti připravováno venku, 

aby děti mohly přímo pozorovat rostliny i živočichy, hrát si s přírodninami, cvičit a otužovat se 

vodou v nejteplejším období. Dále jsou děti seznamovány s bezpečnostními pravidly a prevencí 

před úrazy nejčastějšími pro letní období.  

 

Plnění klíčových kompetencí: 
K učení: dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si pamatuje, snaží se postupovat podle instrukcí a pokynů  

K řešení problémů: dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, řeší problémy, na 

které stačí 

Komunikativní: dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

Sociální a personální: dítěte schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich 

odlišnostem a jedinečnostem 

Činnostní a občanské: dítě má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům a 

povinnostem přistupuje odpovědně: váží si práce druhých 

 
Cíle bloku: 
5.1.14, 5.2.1.1 -Individuální procvičování s dětmi, zaměření na oblasti, v nichž mají děti  

                    nedostatky (držení tužky, kresba, matematické představy, pravo-levá orientace….) 

5.5.9          -Vytváření kladného vztahu ke všemu živému i neživému 

5.2.2.2       -Prodlužovat soustředěnost dětí při činnostech 

5.5.8          -Vytvořit správnou atmosféru v prostředí MŠ, plánovat s dětmi činnosti  

                   a přizpůsobovat se změnám a situacím, které nastaly a měnit původní plány činností 

5.5.14, 5.5.10  -Provádět s dětmi pokusy, přiměřené jejich věku a spojující je s přírodou 

5.4.14         -Vést děti k tvoření z písku a jiného materiálu 

5.1.1, 5.1.2.     -Posilovat a rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí 

 

OBSAH 7. INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

 Všechny činnosti budou prováděny s dětmi venku dle možností 

5.1.1       - Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační  

                   cvičení) 

5.1.4        - Hudební a hudebně pohybové činnosti 
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5.2.1.20   - Prohlížení knížek, motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností -  

                   Činnosti zaměřené na  poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů  

                   (piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

5.5.4        - Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod. ) 

5.4.15      - Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové  

                   hry, výtvarné hry a etudy 

5.4.2        -  Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce  

                   rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) -  

                   mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

5.3.9       - Aktivity přibližující dítěti vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance,   

                spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost) v jednání lidí 

                  

 

 
                                            Projekt  
Název: Voda a my 

Téma: Voda  

Datum a místo konání:  

Komu je projekt určen: I. Oddělení MŠ 

Typ projektu: dvoutýdenní  

Cíl projektu: 
seznámení dětí s dopravními prostředky na vodě, s rostlinami u potoka 
a seznámení dětí s vlastnostmi vody- kde všude vodu využíváme.  
Provádění nejrůznějších pokusů s vodou.  
Procvičování jemné motoriky- skládání z papíru, rozvoj pohybových 
schopností.  
Seznámení dětí o tom, jak správně se starat o vodní živočichy 
v akváriu. Rozvoj slovní zásoby a provádění nejrůznějších výtvarných 
technik s využitím vody.  

Klíčové kompetence:  
Kompetence k učení: Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, 
vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje. Při zadané 
práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů. 
Kompetence k řešení problémů: Děti řeší problémy, na které stačí, 
náročnější s oporou a pomocí dospělého. Řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 
experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situaci, 
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hledá různé možnosti, využívá zkušenosti, fantazii a představivost. 
Kompetence komunikativní: Dítě se domlouvá gesty i slovy. 
Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, slovně 
reaguje a rozumí slyšenému. Dokáže využít informativní a 
komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audio, telefon) 
Kompetence sociální a personální: Dítě se při setkání s neznámými 
lidmi chová obezřetně. Dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i 
podřídit. Při společných činnostech pracuje, je schopné respektovat 
druhé. 
Kompetence činnostní a občanské: Dítě má smysl pro povinnost ve 
hře, práci i učení k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží 
si práce druhých. 

Mezipředmětové vztahy: Chráníme přírodu, Těšíme se na prázdniny, 
hrajeme si na zahradě. 

Průřezová témata: Léto milé léto 

 

Činnosti:  
1. Týden 

• Poznávaní vlastností vody (teplá, studená, sladká, slaná) 

• NH ,,na rybáře“ Stavba loďky z velkých stavebnic 

• Skládání z papíru – lodičky 

• Vyprávění nad obrázky – popis předloženého obrázku, 
uvědomování k čemu voda slouží a také čím může ublížit. 

• Cvičení s Míšou- ,,Hasiči“ 

• Výroba rybiček- lepení šupinek 

• Vycházka ,,Pod hájenku“ pozorování rostlin a živočichů u 
struhy. 

• Využití námětů z encyklopedií, prohlížení živočichů žijících 
ve sladké vodě a u vody. Seznámení dětí se sladkovodními 
rybami. 

• Lovení rybiček – procvičování barev  

• Nácvik říkanky – ,,Rybička, Ráček, Kapky deště“ 

• Taneček k písni ,,Milý dešti“  

• Práce s pracovními listy, grafomotorické cvičení-ryba 

• Nácvik písně: ,,Červený šátečku, Holka modrooká“ 
 

2. Týden 

• Prohlížení encyklopedií mořských zvířat, seznámení dětí 
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s podmořským světem 

• Video- mořské korály a rybičky 

• NH ,,Na námořníky“ stavba námořnické lodě z velkých 
stavebnic 

• Povídání s dětmi o vodních živočiších, které doma 
chováme např. v akváriu – jak se starat o vodní želvu 

• Poslech šumějícího moře – relaxační cvičení 

• Hra na zahradě – ,,Rybičky, rybičky, rybáři jedou“ 

• Pracovní list- vlny moře 

• Nácvik písně: Prší, prší len se leje-rytmizace, napodobení 
kapky deště prstíčky.  

• Výroba obrázkových koláží –moře a rybičky, práce 
s vodovými barvami, nůžky a lepidlo 

• Cvičení s míšou- Pochod námořníka CD 

 
Pomůcky:  

1. Týden 
    Velké kostky – stavba loďky, barevný papír, obrázkový materiál, 
encyklopedie, nářadí na písek, obrázky sladkovodních ryb, říkanky, CD 
s písní ,,Milý dešti“ ,pracovní listy, rybička- grafomotorické cvičení. 
Notový záznam k písním ,,Plavala husička, Holka modrooká, Prší, prší 
len se leje“. 

2. Týden  
Encyklopedie mořského světa, CD pohádka – Malá mořská víla, 
Velké kostky-stavba lodi, čepice pro námořníky, CD se zvukem 
moře, říkanky, notový záznam k písním ,,Prší, prší len se leje“ 
Tvrdý výkres, nůžky, lepidlo, vodové barvy, pastelky, pracovní listy 
s tématikou vody, omalovánky- lodička, námořník. 
 

Organizace: třída, zahrada, návštěva čističky,  

Způsob prezentace: Vystavené práce dětí na nástěnkách, 
fotodokumentace.  

Evaluace: Fotodokumentace, vyprávění zážitků s dětmi.  

Evaluační nástroje: Diskuse, hodnocení učitelky, hodnocení dětí. 

Garant projektu: Jana Otáhalová 

Vypracoval: Jana Otáhalová  

Datum: 24. 4. 2017 

                                            Projekt  
Název:  Těšíme se na Vánoce 

Téma: Předvánoční čas 

Datum a místo konání:  

Komu je projekt určen: 1 a 2 oddělení MŠ 

Typ projektu: týdenní 

Cíl projektu: Navodit předvánoční atmosféru, přiblížit si tradice 

Vánoc a příchod Mikuláše. Rozvíjet u dětí činnosti zajišťující 

spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu. Podpora 

estetického cítění. Seznámení s postavou Mikuláše, čerta a anděla- 

seznámení dřívějšími tradicemi. Příprava na vánoční besídku, zpívání 

písní a nácvik básní.  

Rozvíjet u dětí fantazii a představivost.  

 
Klíčové kompetence: 

• K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí a kultury. 

Aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět 

věcem, dějům, jevům, které kolem sebe vidí. 

• K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází 

pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. 

Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti. 

• Komunikativní: dítě ovládá řeč ve vhodně formulovaných 

větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, slovně reaguje. 

Získává nové poznatky a rozšiřuje si slovní zásobu, aktivněji ji 

využívá k dokonalejší komunikaci s ostatními.  

• Sociální a personální: samostatně rozhoduje o svých 

činnostech, umí prosadit svůj názor a vyjádřit jej. Dodržuje 
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dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim.  

• Činnostní a občanské: dítě se zajímá o druhé i o to, co se 

děje kolem, je otevřené aktuálním dění. 

Mezipředmětové vztahy: 
Cesta do Betléma, Vánoce přicházejí 

Průřezová témata: Paní zima jede  

Činnosti:  

• Nácvik písní a básní pro Mikuláše, zpěv u klavíru za doprovodu 
rytmických nástrojů 

• Povídání o tradicích Mikuláše, četba pranostik a dřívějších tradic 
Vykreslování omalovánek -Mikuláše, čertíka a andělíčka 

• Výroba čertíků- vykreslování hlav čertů voskovkami a 
vystřihování nůžkami, skládání z papírů- tělíčka pro čerty  

• Nácvik básní a písní na vánoční besídku- individuální práce 
s dětmi, nácvik tanečních prvků k písním 

• Cvičení s Míšou- taneček „Čertovská“ 

• Výzdoba třídy, výroba vánočního řetěze 

• Příprava na příchod Mikuláše- slušné chování a zdvořilostní 
návyky, rozdávání Mikulášské nadílky 

• Nácvik písní pro Mikuláše- „Mikuláši, Mikuláši – Mik, Miku, Mik- 
Mikuláš ztratil pás“ 

• Různé sluchové hry, práce s obrazovým materiálem 

• Hry v kolektivu dětí, spolupráce mezi dětmi a ochota pomáhat 
druhým 
 

Pomůcky:   
barevné papíry, lepidlo, nůžky, voskové pastelky, šablony čertů-hlavy, 
andělíčci, omalovánky k vykreslování, barevné papírové pásky na 
řetěz, CD s vánočními písněmi, rytmické nástroje. 

Organizace:  v 1. a 2. oddělení MŠ  

Způsob prezentace:   
Výstava dětských prací, výzdoba třídy a celého objektu MŠ. Návštěva 
Mikuláše- Mikulášská nadílka.  

Evaluace: zdokumentováno fotografiemi 

Evaluační nástroje:  
hodnocení učitelky, hodnocení dětí, vystavené práce dětí.  

Garant projektu: Otáhalová Jana 

Vypracoval: Otáhalová Jana 
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 Datum: 2. 1. 2017 

                                            Projekt  
 

Název: Těšíme se na Vánoce 
 

Téma: Cesta do Betléma 
 

Datum a místo konání:  
 

Komu je projekt určen: 1 a 2 oddělení MŠ 
 

Typ projektu: týdenní 
 

Cíl projektu: Přibližování dětem vánočních zvyků a tradic, vyhledávání 
a předčítání literárních textů, radostné prožívání předvánočního období 
v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. 

Klíčové kompetence:  
K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, která děti 
obklopuje 
K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
Komunikativní: dítě ovládá řeč ve vhodně formulovaných větách, 
rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. 
Sociální personální: dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, 
umí prosadit svůj názor. 
Činnostní a občanské: dítě se zajímá o to, co se děje kolem, je 
otevřené aktuálnímu dění. 

Mezitématické vztahy: Přijde k nám čert s Mikulášem , Vánoce 
přicházejí. 
 

Průřezová témata: Paní zima jede 
 

Činnosti:  

• Vyprávění nad obrázky z dětské Bible. 

• Poslech čteného příběhu ,,O cestě do Betléma“ 

• Stavba ,,Betléma“ z Polykarpovi stavebnice 

• Vystřihování a lepení postaviček, zvířátek do Betléma. 

• Práce s pracovními listy k tématu 

• Nácvik vánoční besídky- básně, písně a taneční prvky 
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• Poslech vánočních písní a koled. 

• Improvizace a hudebně pohybové hry dětí. 

• Vycházky do vesnic, sledování vánoční výzdoby na domech. 

• Nácvik písně „Půjdem spolu do Betléma“ 

• Dramatizace příběhů „Cesta do Betléma“ 
 

Pomůcky: Pracovní listy, CD vánočních koled, nůžky, lepidla, 
pastelky, Orffovi nástroje, polykarpová stavebnice, dětská Bible. 
 

Organizace: 1. a 2. oddělení, venku v prostorách ZŠ. 
 

Způsob prezentace: výstava dětský prací na nástěnkách MŠ, 
vystoupení dětí na vánoční besídce v kulturním domě ve Starém 
Poddvorově 
 

Evaluace: fotografie 
 

Evaluační nástroje: hodnocení učitelky 
 

Garant projektu: Cupalová Božena 
 

Vypracovala: Cupalová Božena 
 

Datum: 12. 12. 2016 

                                            Projekt  
 

Název: Těšíme se na Vánoce 
 

Téma: Vánoce přicházejí 
 

Datum a místo konání:  
 

Komu je projekt určen: 1 a 2 třída 
 

Typ projektu: týdenní 
 

Cíl projektu: 
 Nenásilnou formou děti seznamovat s tradicemi a zvyky Vánoc, 
přibližovat dětem rozmanitost kultury –výtvarné, hudební i dramatické. 

Klíčové kompetence:  
K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, která děti 
obklopuje 
K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
Komunikativní: dítě ovládá řeč ve vhodně formulovaných větách, 
rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. 
Sociální personální: dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, 
umí prosadit svůj názor. 
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Činnostní a občanské: dítě se zajímá o to, co se děje kolem, je 
otevřené aktuálnímu dění. 
 

Mezitématické vztahy: Přijde k nám čert s Mikulášem, Cesta do 
Betléma. 
 

Průřezová témata: Paní zima jede 
 

Činnosti:  

• Podporování estetického cítění- výzdoba třídy, šaten 

• Seznámení s koledami, poslech vánočních koled 

• Pečení a zdobení perníčků – opakování početní řady a velikosti 

• Zpěv písní u vánočního stromu- navození předvánoční atmosféry 

• Výzdoba přáníček pro rodiče 

• Výtvarné činnosti, ozdoby na větvičky 

• Povídání o přípravách doma, o tradicích, které využívají, 
připomenout jiné lidové tradice 

• Nácvik a opakování vánoční besídky pro rodiče v MŠ u 
stromečku 

• Rozbalování nových hraček v MŠ u stromečku, hraní… 

• Grafomotorické cvičení – výroba šupinek pro kapříka 

• HPCH nácvik tanečku ,,Vánoční strom“ 

• Zpěv koled – navozování předvánoční klidné radostné atmosféry, 
poslech CD Vánoční noc 

• Vyprávění vánočních příběhů 

• Vycházka do vesnice s pozorováním vánočních výzdob na 
domech 

• Nácvik písně „Vánoce přicházejí“ s rytmizací na Orffovi nástroje 

• Nácvik písně z CD Míša „Vánoční“ píseň „Vánoční zvonky už 
zvoní“ 

• Nácvik vánoční besídky předškolních dětí, které se svým 
programem vystoupí v KD ve Starém Poddvorově 

 

Pomůcky: Orffovi nástroje, CD s koledami, barevné papíry, lepidla, 
nůžky, těsto na perníčky, polevu, obrázkové materiály, knihy, 
fotoaparát, pracovní listy k tématu.  
 

Organizace: v 1. a 2. Třídě MŠ a na vycházce po vesnici 
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       2. Třída 

 
 

 

 

 

Způsob prezentace: výstava dětských prací na nástěnkách a 
v objektu celé MŠ. Předvánoční besídka s rodiči v MŠ  
 

Evaluace: fotografický materiál 
 

Evaluační nástroje: hodnocení učitelky i dětí, výtvarné práce dětí 
 

Garant projektu: Přikrylová Iveta 
 

Vypracoval: Přikrylová Iveta 
 

Datum: 5. 1. 2017 
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1.První krůčky od rodiny do společnosti 

 

ZÁŘÍ 

Zážitky z prázdnin a mí kamarádi 

Vytvářím si pravidla 

Můj den ve školce     

Hry se slovy 

Dýňový víkend- jednodenní projekt                                         

 

 

2.Barvy a dary podzimu 

ŘÍJEN 

 

Poznáváme zeleninu s pohádkou ,,O veliké řepě“   

Ovoce plné vitamínů 

Kde bydlí zvířátka na podzim    

Barvy podzimu 

Poleť draku- jaké máme počasí  

    

                                                      

3. Chráním si své zdraví 
                                        
                                               LISTOPAD 
 
Cvičíme a poznáváme naše tělo                

Když nás něco bolí 

Oblékáme se na podzim 

Kde najdeme vitamíny                             

Profese  
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4. Paní zima jede 
                                               
                                                PROSINEC 
 
   Těšíme se na Vánoce- 3týdenní projekt 
 
1. Předvánoční čas  2. Cesta do Betléma  3. Vánoce přicházejí  
 
 
 
 
5. Zima už je mezi námi 
 
                               
                                  LEDEN,ŮNOR 
 
Chystáme se na karneval 

S písničkou je veseleji 

Jak se chránit před zimou 

Naše vesnice                       

Jak se žije ve městě                          

Zimní radovánky 

Bezpečnost na silnici                                             

Zimní sporty              

Jaké je to ve vesmíru                            

 
 
 
 
 



57 
 

 
 
 
6.Jaro ťuká na dveře 
 
                  BŘEZEN, DUBEN, ZAČÁTEK KVĚTNA 
 
                                                   
Vyháníme zimu  

Příroda se probouzí                                   

Jarní počasí                           

Třída plná kamarádů- opakování pravidel 

Domácí a lesní zvířata                                            

Zasadíme semínko                                      

Čarodějnický rej                         

Velikonoce                                                   

Svátek matek                                    

Všechno kvete                            

 
                              
7.Léto,milé léto.. 
 
                 KONEC KVĚTNA, ČERVEN, ČERVENEC 
 
Plody léta 

Všechny děti mají svátek 

Už se blíží prázdniny                         

Chráníme vše živé                                         

Pojedeme na výlet 

Jaké je to ve škole                                         

Hrajeme si na zahradě 
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Voda a my 

                                   /2 týdenní projekt/                     

 
 
1. INTEGROVANÝ BLOK 

TÉMA: První krůčky od rodiny do společnosti 

 

Charakteristika bloku: 
Tento blok obsahuje kompetence, dílčí cíle, očekávané výstupy a obsah - vzdělávací cíl, jsou zaměřené  

a sestaveny tak, aby se vázaly na počátek školního roku. Velký význam má adaptace dětí, sebeobsluha, 

seznamování s novým prostředím apod.  

 
Plnění klíčových kompetencí: 
 
K učení: dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích, soustřeďuje svou pozornost,  

zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

K řešení problémů: dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, řeší problémy, na které  

stačí, postupuje cestou pokusů a omylů, zkouší, experimentuje 

Komunikativní: dítě se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu  

i funkci 

Sociální a personální: dítě se snaží uvědomit si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky, 

napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

Činnostní a občanské: dítě spoluvytváří pravidla mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe  

potřebu je zachovávat 

 
 
Cíle bloku: 

5.4.6     - Děti se seznamují s prostředím MŠ   

5.4.6 - Adaptovat se na život ve školce, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školky 

5.1.14   - Naučit děti správně používat pomůcky, ukládání hraček na své místo 

5.3.9     - Zapojit děti do her - individuálních, skupinových  
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5.4.4     - Seznámit děti s pravidly MŠ 

5.4.1     - Vést děti ke zdvořilostním návykům 

5.3.8     - Vést děti ke komunikaci, prověřit mluvní projev a stav mluvidel 

5.4.15  - Zapojení dětí do všech činností – pohybových, výtvarných a hudebních.   

              Poznávání přírodních materiálů, hry a práce s nimi, základy environmentální výchovy. 

 
 
OBSAH 1. INTEGROVANÉHO BLOKU: 

 
Děti jsou vedeny: 

5.1.8   - Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní    

         hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí. 

5.1.9    - Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit  

                po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

5.2.1.4 - Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků,  

                příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie,   

                sdělování slyšeného druhým apod.) 

5.2.3.1  - Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

5.2.3.5  - Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné  

                povinnosti 

5.3.7     - Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého  

               (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor.  Přijímat a uzavírat  

                kompromisy, řešit konflikt dohodou) 

5.3.9     - Spolupracovat s ostatními 

5.2.1.6    - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

5.2.3.11 - Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní  

                 a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 

5.2.3.2  - Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými  

                 i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo  

                 až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

5.2.2.6  - Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,  

                 schopnosti a dovednosti 

5.4.6     - Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z  

  prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet  

  se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu,      
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 spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody. 

5.5.4     - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů  

             návštěvy důležitých institucí, budova dalších pro dítě významných objektů) 

       5. 5.8     - porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim 

5.2.9.8  - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí  

               (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

 
 
2. INTEGROVANÝ BLOK 

 
TÉMA: Barvy a dary podzimu 

 
Charakteristika bloku: 
Do třídního programu zařazujeme témata a činnosti související s přírodou na podzim, ochranou živé  

i neživé přírody, seznamování s různými druhy ovoce a zeleniny, jejich využití. Seznamování 

s charakteristickými rysy podzimu a přiblížení života lesních zvířat. 

 
Plnění klíčových kompetencí: 

 
K učení: dítě soustředěně pozoruje, koumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

K řešení problémů: dítě řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně, 

náročnější s oporou a pomocí dospělého. 

Komunikativní: dítě v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými: chápe, 

že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 

Sociální a personální: dítě dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. 

Činnostní a občanské: dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se hájit a respektovat, chápe, 

že všichni lidé mají stejnou hodnotu. 

 
Cíle bloku: 
5.5.11   - Vést děti k ochraně přírody, seznamovat s přírodou, poznávat, chovat se k ní šetrně, využívat  

                plody k tvoření. Delší poznávací vycházky v přírodě 

5.5.6     - poznávání lesních zvířat  

5.5.10    - Vést děti k pracovním činnostem - úklid zahrady, hrabání listí, zalévání a sázení, pozorování  

                 práce dospělých 
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5.5.9      - Učit děti pojmenovat druhy ovoce a zeleniny, tvořit s ní a poznávat podle chuti. 

5.2.1.10, 5.2.1.1 -Vést děti k vyprávění - pohádky, rozšiřování slovní zásoby 

5.2.1.6.  - Sluchové hry- rozklad slov na slabiky, uvědomovat si důležitosti smyslů při hrách 

5.5.7 -     Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
5.2.2.13, 5.4.14 - Využívání s dětmi nejrůznějších výtvarných materiálů 

5.1.14    - ovládat jemnou motoriku, využívat drobný materiál- špetkový úchop, skládání papíru dle  

                 pokynů 

 

 

 

OBSAH 2. INTEGROVANÉHO BLOKU: 

 

Děti jsou vedeny: 
 

5.5.6       -  k činnostem zaměřené k poznávání podzimní přírody a jejich plodů 

5.2.2.13  - výtvarně se pokusit ztvárnit podzimní přírodu a vyrobit výrobky z plodů dle fantazie 

5.5.6         - seznámení a poznávání s některými druhy lesních zvířat 

5.2.2.6    - činnosti a příležitosti seznamující d. s různými sdělovacími prostředky  

                  (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) -  pojmenovat většinu toho,  

                  čím je obklopeno - učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

5.5.6, 5.2.2.1  -smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení  

postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.  

5.5.6      - pozorování životních podmínek a stavu ŽP, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)  

5.5.10    - smysluplné činnosti přispívající k péči o ŽP a okolní krajinu, pracovní činnosti, péče  

                 o školní zahradu 

5.2.1.10  - setkávání s literárním, dramatickým a hudebním uměním mimo MŠ, návštěvy kulturních  

                 a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní děti 

5.2.3.9    - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické,  

                  obrazné a pojmové) 

5.2.1.6    - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,  

                 změněného, chybějícího) 

5.2.2.9    - procvičování prostorových pojmů (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, před, za) 

                 elementární časové pojmy (ráno, poledne, večer, teď, dnes, včera, zítra) 

                  léto, podzim, zima, rok) orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

5.2.3.9     - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
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5.2.2.13   - estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové…) 

5.2.3.4-    cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

                 (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti úzkosti apod.) 

5.3.5 -     činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování 

5.3.6 -     čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city,  

                vlastnosti dané pohlavními rozdíly) 

5.5.11-   být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem 

5.5.10 – rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

               poškozovat 

5.3.1, 5.3.8 - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělý 

 
3.INTEGROVANÝ BLOK 

 
Téma: Chráním si své zdraví 

 
Charakteristika bloku 
Do třídního programu zařazujeme témata a činnosti související se zdravím, přírodou, jídlem, oblečením, 

nemoci, lékařem a různými druhy profesí. Děti si osvojují poznatky o svém těle, učí se poznávat a 

pojmenovat některé části těla. 

 

Plnění klíčových kompetencí: 

 

K učení: dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, 

raduje se z toho, co samo dokázalo. 

K řešení problémů: dítě problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu 

a omylu, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti, 

využívá zkušenosti, fantazii a představivost. 

Komunikativní: dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím. 

Sociální a personální: dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti: dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim. 

Činnostní a občanské: dítě chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá. 
 
Cíle bloku: 
 
5.4.13    - Učit děti pracovat s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedie… 
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5.1.1.    - Zachovávat správné držení těla 

5.1.8      - Seznamovat s důležitostí hygieny, chránit své zdraví, chrup 

5.1.9      - Vést děti k pracovním činnostem a dokončení započaté práce 

5.1.11    - Seznamovat děti s důležitostí hygieny, zdravého jídla a pití, předcházení nemoci. 

5.3.13    - Učit děti chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými  

                 jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc. 

5.2.3.13 - Rozvíjet u dětí činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí, pohodu 

5.1.10    - Seznamovat děti s pojmy týkající se svého těla, nemoci, lékaře, prevence zdraví 

5.1.2      - Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu  

                 v různém prostředí 

5.2.2.9  - Procvičovat u dětí pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře…) elementární časové pojmy  

                (teď, dnes, včera, zítra…) 

5.1.1     - Vést děti ke správnému držení těla a procvičení všech svalových oblastí 
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OBSAH 3. INEGROVANÉHO BLOKU: 
 
 
Děti jsou vedeny 

 

5.1.10     - k činnostem zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí  

5.1.11     - příležitostem a činnostem směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření  

                  zdravých životních návyků 

5.3.13     - příležitostem a činnostem směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových  

                  činnostech a dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi) k prevenci nemoci,  

                  nezdravých návyků a závislostí 

5.1.10.     - k pojmenovávání a poznávání některých částí těla detailněji- (nos, uši, obočí atd.)  

                    kresba postavy s detaily  

5.1.12      - třídění zdravých i nezdravých potravin 

5.1.8, 5.1.9 - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (starat se o  

                    hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, jíst příborem, postarat se o sebe a  

                    své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat, zapínat knoflíky, zip, obouvat si boty) 

5.1.6         - vedení dětí ke správné rytmizaci slov – vytleskat své jméno, jednoduchá slova 

5.1.6         - vyhledávání rozdílů mezi částečně stejnými obrázky 

5.1.14       - vedení dětí ke správnému úchopu tužky, používání nůžek 

5.2.2.1      - třídění věcí do skupin (co do skupiny obrázků nepatří)  

5.1.13       - Mít povědomí o významu péče o čistotu zdraví, aktivního pohybu a zdravé  

5.1.10        -pojmenovat nejen části těla, ale také některé orgány, znát základní pojmy užívané ve      

                    spojení se zdravím, pohybem a sportem. 

5.2.2.6      - Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 

                   (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě 

                   s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi 

                   a praktickými předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, 

                   provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností. 
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4. INTEGROVANÝ BLOK 
 
Téma: Paní zima jede 
 
Charakteristika bloku: 
Děti jsou seznamovány s tradicemi Mikuláše a Vánoc, jsou nenásilně vedeny k aktivní improvizaci při 

hře, jsou motivovány k tvořivosti. Pro dobu adventu je pro děti připraven třítýdenní projekt  

Těšíme se na Vánoce. 

 

 

Plnění klíčových kompetencí: 

K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. 

K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch,  

ale také za snahu. 

Komunikativní: dítě ovládá řeč ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své  

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. 

Sociální a personální: samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí prosadit a vyjádřit svůj názor. 

Činnostní a občanské: dítě se zajímá o druhé i o to, co se děje kolem, je otevřené aktuálním dění. 

 

Cíle bloku: 
5.4.13    - Učit děti pracovat s literárními texty, s obrazovým materiálem. Seznámení s Biblí a  

                  příběhem narození Ježíška. 

5.4.14    - Organizovat pro děti aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu  

                  poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební dramatické)                 

 5.4.15      činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, využívání příležitostí    

                 seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky 

5.3.1    -   Učit děti chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

                 v případě potřeby požádat druhého o pomoc. 

5.2.3.12, 5.2.3.13 - Rozvíjet u dětí činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající  

                 veselí a pohodu. Podpora estetického cítění.  

5.2.1.3 – Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně  

                zformulovaných větách 

5.4.2.    - Seznamovat děti s pojmy týkající se rodinných příslušníků 

5.2.2.9  - Procvičovat u dětí pojmy (vpravo, vlevo, před, hned před, za, hned za) elementární  
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                časové pojmy ( teď, dnes, včera, zítra...)                

5.5.11  - Vést děti ke kladnému vztahu mezi lidmi                                                

OBSAH  4.INTEGROVANÉHO BLOKU 

 
Děti jsou vedeny 

 

5.2.1.3, 5.2.1.10 – k samostatnému slovnímu projevu na určité téma 

5.2.1.6     -k porozumění slyšenému 

5.2.2.13  -  přednesu, recitace, dramatizace a rytmizace písní 

5.2.1.20 -  Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo a film 

5.2.3.13  - Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování 

5.2.2.6    - Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci 

5.2.1.1.   - Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

5.2.2.2    - Záměrně se soustředit a udržet pozornost 

5.2.2.13  - hudební a hudebně pohybové činnosti, tanečky 

5.2.2.10  - nácvik vánoční besídky- naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 

5.2.2.13  - spontánní hry, volné hry a experimenty s materiálem a předměty. 

5.2.2.12  - činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

5.4.13     - výlety do okolí (do přírody, návštěvy divadelních představení a kulturních akcí) 

5.4.8.      - rozvoj společenského i estetického vkusu 

5.5.5       - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody,  

                 kulturních i technických objektů. 
5.2.2.13  - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,  

                 výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

5.2.2.1    - rozpoznat odlišnost v detailech, jednotlivé části složit v jeden celek 

5.2.2.8    - k chápání, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů- 5 kuliček) dítě je vedeno 

                  k poznávání tvarů a názvů čísel od 1-5 
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5.INEGROVANÝ BLOK 

TÉMA: Zima už je mezi námi 
 
 

Charakteristika bloku: 
 

Děti jsou seznamovány s charakteristickými rysy zimního období, s bezpečností úrazů při zimních 

sportech a aktivitách. Dětem je přiblížen pojem Země, vesmír a planety. Přípravy a realizace 

společných zábav a slavností, kulturní program na Karneval 

 
Plnění klíčových kompetencí: 

K učení: dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

K řešení problémů: dítě zkouší a experimentuje, využívá při tom svou dosavadní zkušenost, fantazii  

a představivost 

Komunikační: dítě dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky/řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými/ 

Sociální a personální: dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit, při společenských činnostech 

se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromis 

Činnostní a občanské: dítě dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé 

stránky. 

 
Cíle bloku: 
5.2.2.10  - Procvičovat paměť dětí - naučit se báseň, píseň zpaměti. 

5.2.2.8   - Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti 

                  a dle potřeby je využívat, počítání 1-10 

5.2.3.9    - Vyvinout úsilí k samostatnosti a soustředěnosti na činnost i její dokončení 

5.2.1.6    - Procvičování sluchově počáteční písmeno ve slově, sluchové hry 

5.1.7       - Procvičování jemné a hrubé motoriky, ovládat koordinaci ruky a oka, správné držení tužky 

5.2.1.5    - Sdělit své jméno a příjmení, adresu bydliště (obec/město a číslo popisné) 

5.1.4       - Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

5.2.2.9    - Opakovat a procvičovat u dětí pojmy velikosti a stupňování 

5.5.5       - Seznamovat děti se základními poznatky o Zemi a planetách 

5.5.4      - Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
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                smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 

                a životní praxi 

5. 1. 4     - Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

OBSAH 5. INTEGROVANÉHO BLOKU: 

 
Děti rozvíjejí a jsou vedeny:  

 

5.1.3       - Lokomočním pohybovým činnostem (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení), 

                 Nelokomočním pohybovým činnostem (změny poloh a pohybů těla na místě)  

                 a jiným činnostem (základní gymnastika turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

5.1.13    - Příležitostem a činnostem směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

            činnostech a dopravních situacích 

5.3.8       - Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace    

            (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového    

            materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

5.4.15     - Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků v okolí – ťukání, šustění,  

      troubení, zvuky dopr. prostředků…) 

5.4.14     - Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty. 

5.2.2.11  - Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant. 

5.2.2.9    - Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním  

                  řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové posloupnosti  

                  dějů, příběhů a událostí. 

5.2.3.7    -  Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování,  

                  vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

5.3.10     -  Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

5.2.1.20  -  Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením 

5.3.7        - spoluvytvářet prostředí pohody a přijímaní kompromisů, konflikty řešit dohodou 

5.2.1.16  - rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní   

 značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

5.2.2.8    - činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými matematickými  

                 pojmy, a jejich symboliku (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary,  

                 množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci 

5.5.6       - poznávání Vesmíru, seznámení s planetou Země (střídání dne a noci, roční období) 

5.2.3.11  - přípravy a realizace společných zábav a slavností, kulturní program na Karneval 

5.2.2.4    - činnosti zaměřené k porozumění pojmů označujících velikost (malý- velký, lehký- těžší- 
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                  nejlehčí- nejtěžší…) porovnávání a chápání, že 5 je více než 4 

 

 
 
TÉMA: Jaro ťuká na dveře 
 

 
Charakteristika bloku: 

 

Děti jsou seznamovány s charakteristickými rysy jara, s přírodou živou a neživou. Jsou vedeny k 

poznávání přírodních jevů, počasí, k aktivitám s ekologickým zaměřením - péče o okolní prostředí, 

praktickým činnostem a dovednostem při práci na zahradě - bylinková zahrádka. Seznámení dětí 

s rozmanitým a pozoruhodným světem lidí a zvířat z celého světa. Přiblížení tradic spojené 

s velikonočními svátky a příprava kulturního programu k oslavě Dne matek. 

  

Plnění klíčových kompetencí: 

 
K učení: dítě pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

K řešení problémů: dítě rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli) a řešení, která funkční  

nejsou, dokáže mezi nimi volit 

Komunikativní: dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audio, telefon) 

Sociální a personální: dítě při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová  

obezřetně: nevhodné chování i komunikaci dovede odmítnout 

Činnostní a občanské: dítě chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost,  

agresivita se nevyplácí a je lepší vzniklé konflikty řešit dohodou  

 
 
 
Cíle bloku: 
5.5.11   - Seznamovat děti s přírodou, ochraňovat ji, poznávat, využívat přírodních materiálů  

                  k tvoření 

5.3.5     - opakování pravidel vzájemného soužití 

5.3.10   - Respektování potřeb jiného dítěte, tolerance, přizpůsobivost, dodržování předem  

                 určených a pochopených pravidel 

5.5.4     - Dětem je umožněno přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní   
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                přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí 

5.5.9     - Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

                 uvědomovat si, že způsobem, jaký se lidé chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní prostředí 

5.5.7     - Všímat si změn a dění v nejbližším okolí (související s příchodem jara) 

5.2.3.15 - Těšit se z hezkých a příjemných zážitků- přírodních krás  

5.2.3.6   - Uvědomovat si svoje možnosti a limity 

OBSAH 6. INTEGROVANÉHO BLOKU 

 
Děti jsou vedeny 

 

5.5.5     - Praktickým činnostem, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními  

                i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejich prostřednictvím získává  

               zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými  

               materiály i surovinami) 

5.5.9      - poznávání různých nástrah a rizik spojené s přírodou (vítr, déšť, teplo, sucho, oheň…) 

5.2.1      -  Vést děti ke komunikaci, prověřit mluvní projev a stav mluvidel, paměť, naučit nazpaměť  

                  krátké básně a písně a záměrně si je zapamatovat 

5.2.2.2    - rytmizace slov, vytleskávání slov, jmen, hry se slovy- opakování jednoduchých vět,    

                  rozlišování znělostí ve slově pomocí obrázku, rozlišování slov podle sluchu 

5.5.9, 5.5.10, 5.5.11 -  Práce s týdenním projektem "Chráníme živou a neživou přírodu" 

5.2.2.9    -  Poznat znaky jarního období a rozlišovat od jiných - počasí, rostliny, vyjmenovat čtyři  

                   roční období 
5.5.6        - seznamování s jarními rostlinami a jejich názvy-tvar, vůně, barva 

5.2.2.1    - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného, 

                   chybějícího 

5.5.5       - seznámení dětí s rozmanitým a pozoruhodným světem lidí a zvířat 

5.5.6        - poznat a pojmenovat některá zvířata a jejich mláďata 

5.2.2.2     - poznávání různých zvuků zvířat- přiřazování   

5.5.9        - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat   

                  vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 

                  chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

5.4.14      - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých  

                  výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit  

                  z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, přírodnin aj.) 

5.2.2.13   - Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,  
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                    hudebních, dramatických) 

5.2.1.1, 5.2.1.10  - četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením 

5.2.3.7    - Dítě se učí přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učí se  

                  hodnotit svoje osobní pokroky 

5.2.15    - rozšiřovat slovní zásobu, osvojená slova aktivně uplatňovat v řeči, správně určovat a 

                 pojmenovat věci a jevy ve svém okolí
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                                            Projekt  
Název: Environmentální výchova v MŠ 
 

Téma: Chráníme živou i neživou přírodu 
 

Datum a místo konání: 1. a 2. Třída, zahrada MŠ, ČOV 
 

Komu je projekt určen: 1. a 2. Třída MŠ 
 

Typ projektu: týdenní 
 

Cíl projektu: Seznámit děti s živou a neživou přírodou, vytvářet k ní kladný 
vztah, pečovat o okolní životní prostředí a vést děti k pracovním činnostem 
 
Klíčové kompetence:  
K učení: dítě soustředěně pozoruje, experimentuje, zkoumá a objevuje – 
získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích  
K řešení problémů: Dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, řeší 
problémy na které stačí 
Komunikativní: Dítě samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i 
odpovědi, rozumí slyšenému a slovně reaguje 
Sociální a personální: Dítě svým způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost 
k druhým, rozpozná nevhodné chování 
Činnostní a občanské: Dítě se zajímá o to, co se děje kolem a je otevřené 
aktuálním dění 
 
Mezitématické vztahy: Chráníme zvířata a přírodu, Kde bydlí zvířátka na 
podzim, Příroda se probouzí 
 

Průřezová témata: Podzimní dary přírody, stromy a keře kvetou 
 

Činnosti: Jazykové a sluchové: prohlížení encyklopedií o přírodě a zvířatech 
Hrajeme si celý rok, Kniha o přírodě – stromy, ptáci, květiny, Svět zvířat 

• Poslech čtené pohádky O budce, Příběhy Ferdy mravence, 
veršovaná pohádka Kuřátko v obilí 

• Vyprávění nad obrázky – ekologie – třídění odpadu 

• DH Poslouchej, pozor dej – šeptaná – zvuky zvířat 
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• Hry s loutkami a maňásky zvířat 

• Nácvik básní Krmítko, Zobáčky, Vrabeček, Mravenec 

• Vyprávění nad obrázky zvířat žijících v lese 

• Dramatizace pohádek o zvířatech s využitím vlastní fantasie 

• Poslech čteného příběhu Jak dělali užitečné věci a příběhů 
z knihy Děti a ekologie 

Hudební a pohybové: 

• PH Na krtečka, PH Kočka a myš, PH Na jelena, HPH Na 
zahradníka, HPH Na zajíčka, HPH Na medvěda 

• Nácvik písní V lese, Medvědí trápení, Běží liška k táboru 

• Hra na Orffův instrumentář – vyjádření zvuku zvířat, medvěd – 
bubínek, žába – ozvuč. dřívka, vrabeček – triangl 

• Tanečky a cvičení při hudbě – HPH Vrabeček a sýkorka 

• Pantomima – pohybem vyjádřit určitá zvířata 

• Cvičení v přírodě – zahrada MŠ, přeskakování přírod, překážek, 
běh v nerovném terénu, vylézání na žebřinách 

Výtvarné a pracovní:  

• Modelování zvířátek z plastelíny, tiskání s tiskátky zvířat 

• Malování a kreslení na téma- Kdo žije v lese, Zvířata v Zoo 

• Lepení obrázků s využitím přírod. Materiálů – semínka, šišky, 
skořápky… 

• Výroba zvířat z korkových zátek, skořápky z ořechů, pistácií, 
kaštanů, různé koření 

• Vystřihování a lepení obrázků různých zvířat – koláž 

• Vykreslování omalovánek s ekologickým tématem 
 
Smyslové:  

• Stolní hry Krteček, hra pexesa – zvířata, skládání obrázků 
z přírodnin – šišky, ořechy, kaštany, dřívka.. 

• Skládání rozstříhaných obrázků zvířat 

• DH Najdi správný stín zvířete – přiřazování  

• Práce s prac. listy Proč potůček nebublal, Čistě doma čistě 
venku, Jaký chci svůj svět, Kluci v lese, Kde žijí  

• Skládání obrázků puzzle – zvířata 

• Hry s dřevěnými loutkami zvířat  
Dramatizace: 

• Hry pohádek v převlecích zvířat O budce, O Budulínkovi, O 
neposlušných kůzlátkách, O červené Karkulce 
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Ostatní: 

• Vycházky do vesnice – pomlčka všímat si upravenosti domů, 
jejich okolí, zeleně předzahrádek, sledovat třídění odpadu – 
popelnice, kontejnery, skládka 

• Zahrada MŠ, hrabání listí, zhotovení krmítka pro ptáky, 
pozorování hmyzu a brouků v trávě, hry s přírod. Materiálem – 
kamínky, dřívka, tráva, vysadit strom, keř – starat se o něj celý 
rok 

• Vycházky k lesu, krmení zvířátek, nerušit zvířata, ptáky hlasitým 
mluvením, nelámat větve stromů, neodhazovat smetí v přírodě, 
pozorovat stopy zvířat, poslouchat zvuky ptáků 

• Návštěva dětí MŠ ČOV a Cesta Ferdy mravence – cesta k lesu 
s plněním různých úkolů 

 
Pomůcky: dřevěné loutky, maňásci, pohádkové oblečení, encyklopedie, knihy 
o přírodě, CD, temper. barvy, přírodniny, prac. listy, výtvarný materiál, nůžky, 
lepidla, Orffův instrumentář, pet láhve 
 

Organizace: Ve třídě, na zahradě, u lesa, na ČOV 
 

Způsob prezentace: výstava výtvarných prací u ČOV, 
 dramatizace pohádky O budce 
 
Evaluace: fotografický materiál 
 
Evaluační nástroje: diskuse, výtvarné práce dětí na nástěnce 
 
Garant projektu: Božena Cupalová 

Vypracoval: Božena Cupalová 

Datum: 11. 4. 2017 
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7. INTEGROVANÝ BLOK 
 
Téma: Léto, milé léto 
 
 
Charakteristika bloku: 

Poslední blok je zaměřen na období před létem, mnoho činností je pro děti připravováno venku, 

cvičit a otužovat se vodou v nejteplejším období. Dále jsou děti seznamovány s bezpečnostními 

pravidly a prevencí před úrazy nejčastějšími pro letní období. Návštěva předškolních dětí v ZŠ. 

Příprava programu pro oslavu Dne dětí. 

 

Plnění klíčových kompetencí: 

K učení: dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost  

a záměrně si pamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle 

instrukcí a pokynů je schopno dobrat se výsledkům 

K řešení problémů: dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, 

matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh  

a situací a využívá je v dalších situacích 

Komunikativní: dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

Sociální a personální: dítěte schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich 

odlišnostem a jedinečnostem 

Činnostní a občanské: dítě má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům 

a povinnostem přistupuje odpovědně: váží si práce druhých 

 
Cíle bloku: 
5.1.14, 5.2.1.1 -Individuální procvičování s dětmi, zaměření na oblasti, v nichž mají děti nedostatky  

                            řeči, kresba, držení tužky... 

5.2.2.4.     - poznávání některých číslic 

5.2.1.1      - správně ovládat intonaci řeči, dech i tempo. Tvoření jednoduchých rýmů 

5.2.2.2      - Prodlužovat soustředěnost dětí při činnostech 

5.4.6         - Seznamovat děti s prostředím ZŠ 

5.3.8         - Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem  

5.3.7        - Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se  

                    přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou 

5.5.8         - Vytvořit správnou atmosféru v prostředí MŠ, plánovat s dětmi činnosti a přizpůsobovat  
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                    se změnám a situacím. 

5.5.14, 5.5.10  -Provádět s dětmi pokusy, přiměřené jejich věku a spojující je s přírodou 

 

OBSAH 7. INTEGROVANÉHO BLOKU 

 
 Všechny činnosti budou převážně prováděny s dětmi venku, dle možností. 

 
5.1.1          - Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,  

                       relaxační cvičení) 

5.4.14         -Vést děti k tvoření z písku a jiného materiálu 

5.1.1, 5.1.2. - posilování a rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti dětí 

5.2.1.4, 5.2.1.7 – Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv  

5.2.1.1        - Vést děti ke správné výslovnosti, k ovládání dechu, tempu i intonaci řeči 

5.2.1.20      - Prohlížení a “čtení“ knížek, vyprávění příběhů, pohádek 

5.2.1.16      - Rozlišovat některé obrazné symboly, porozumět jejich významu a funkci, činnosti  

                     zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice,  

                     piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

5.5.4        - Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 

5.1.2        - Zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace, běžných způsobů 

                   pohybu v různém prostředí 

5.2.2.9    - Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

5.1.13     - Vést děti k povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

5.2.1.3    - Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování,  

                  vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

5.2.3.11   - Podílet se na organizaci hry i činnosti 

5.2.1.2     - vyjmenovat dny v týdnu, 4 roční období 

5.2.1.16  - poznávání některých písmen- dítě poznává napsané své jméno 

5.4.15     - Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové  

                  hry, výtvarné hry a etudy 

5.4.2       -  Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina  

                  (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě  

                 zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

5.2.3.11, 5.2.3.15  - Přípravy a realizace společných zábava slavnosti (oslavy, výročí,  
                    slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní akce, kulturní programy 

5.3.9        - Aktivity přibližující dítěti vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance,  
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                   spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost)  

                   v jednání lidí
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                                            Projekt  

Název: Naše příroda 
 

Téma: Voda 
 

Datum a místo konání:   
 

Komu je projekt určen: II. Oddělení MŠ 
 

Typ projektu: dvoutýdenní  
 

Cíl projektu: 
seznámení dětí s dopravními prostředky na vodě,   
s rostlinami u potoka a seznámení dětí s vlastnostmi vody- kde všude vodu 
využíváme.  
Provádění nejrůznějších pokusů s vodou.  
Procvičování jemné motoriky- skládání z papíru, rozvoj pohybových 
schopností.  
Seznámení dětí o tom, jak správně se starat o vodní živočichy v akváriu. 
Rozvoj slovní zásoby a provádění nejrůznějších výtvarných technik s využitím 
vody. 

 

Klíčové kompetence:  
Kompetence k učení: Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, 
soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje. Při zadané práci dokončí, co 
započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů. 
Kompetence k řešení problémů: Děti řeší problémy, na které stačí, 
náročnější s oporou a pomocí dospělého. Řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, experimentuje, 
spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situaci, hledá různé možnosti, 
využívá zkušenosti, fantazii a představivost. 
Kompetence komunikativní: Dítě se domlouvá gesty i slovy. Samostatně 
vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, slovně reaguje a rozumí 
slyšenému. Dokáže využít informativní a komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audio, telefon) 
Kompetence sociální a personální: Dítě se při setkání s neznámými lidmi 
chová obezřetně. Dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit. Při 
společných činnostech pracuje, je schopné respektovat druhé. 
Kompetence činnostní a občanské: Dítě má smysl pro povinnost ve hře, práci 
i učení k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce druhých. 
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Mezipředmětové vztahy: Chráníme přírodu, Těšíme se na prázdniny, 
hrajeme si na zahradě. 
 

Průřezová témata: Léto milé léto 
 

Činnosti:  
3. Týden 

• Poznávaní vlastností vody (teplá, studená, sladká, slaná) 

• NH ,,na rybáře“  

• Konstruktivní hry- stavba loďky z velkých stavebnic  

• Koláž z obrázků- ,,U vody“ 

• Vyprávění nad obrázky – k čemu voda slouží a také čím může 
ublížit- diskuse s dětmi. 

• Vycházka ,,Pod hájenku“ pozorování rostlin a živočichů u struhy 

• Nácvik říkanky ,,Voda“  

• Poslech zvuků- bouřka, déšť, kapky… 

• Cvičení s Míšou- kapitánova rozcvička  

• Práce s pracovními listy, grafomotorické cvičení  

• Výroba jezírka s lodičkami, napouštění vaničky vodou 

• Kreativní tvoření s mořským pískem 

• Poznávání písní podle hrané melodie- (Prší, prší jen se leje, 
plavala husička po Dunaji, Holka modrooká)  

• Rytmizace- kapky deště 
4. Týden 

• Prohlížení encyklopedií mořských zvířat, seznámení dětí 
s podmořským světem.  

• Poslech pohádky ,,Malá mořská víla“ 

• NH ,,Na námořníky“ stavba lodě z molitanových kostek 

• Povídání s dětmi o vodních živočiších, které doma chováme 
např. v akváriu – jak se starat o vodní želvu 

• Hra na zahradě – ,,Rybičky, rybičky, rybáři jedou“ 

• Cvičení s Míšou- Námořnická 

• Poslech zvuků podmořského světa 

• Ukázka videa- mořští živočichové, korály, barvená podmořský 
svět 

• Tématické omalovánky 

• Kreativní hry na zahrádce s pískem 

• Grafomotorické cvičení- vlny moře 
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Pomůcky:  
3. Týden 

    Velké kostky – stavba loďky, barevný papír, obrázkový materiál, 
encyklopedie, nářadí na písek, obrázky sladkovodních ryb, říkanky, CD Cvičení 
s Míšou ,pracovní listy, rybička-grafomotorické cvičení 
 

4. Týden  
Encyklopedie mořského světa, CD pohádka – Malá mořská víla, 
Velké kostky-stavba lodi, čepice pro námořníky, CD se zvukem moře, 
říkanky, notový záznam k písním ,,Prší, prší len se leje“ 
Tvrdý výkres, nůžky, lepidlo, vodové barvy, pastelky, pracovní listy 
s tématikou vody, omalovánky- lodička, námořník. 
 

Organizace: třída, zahrada, vycházky do blízkého okolí, do přírody 
 
Způsob prezentace: Vystavené práce dětí na nástěnkách, fotodokumentace 
  
Evaluace: Fotodokumentace, vyprávění zážitků s dětmi.  
 
Evaluační nástroje: Diskuse, hodnocení učitelky, hodnocení dětí 
 
Garant projektu: Jana Otáhalová 
 
Vypracoval: Jana Otáhalová   
 
Datum: 24. 4. 2017 
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                                            Projekt  
Název:  Těšíme se na Vánoce 
 

Téma: Předvánoční čas 
 

Datum a místo konání:  
 

Komu je projekt určen: 1 a 2 oddělení MŠ 
 

Typ projektu: týdenní 
 

Cíl projektu: Navodit předvánoční atmosféru, přiblížit si tradice Vánoc a 
příchod Mikuláše. Rozvíjet u dětí činnosti zajišťující spokojenost a radost, 
činnosti vyvolávající veselí a pohodu. Podpora estetického cítění. 
Seznámení s postavou Mikuláše, čerta a anděla- seznámení dřívějšími 
tradicemi. Příprava na vánoční besídku, zpívání písní a nácvik básní.  
Rozvíjet u dětí fantazii a představivost.  
 
Klíčové kompetence: 

• K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí a kultury. Aktivně 

si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, dějům, 

jevům, které kolem sebe vidí. 

• K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní 

ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. Problémy řeší na základě 

bezprostřední zkušenosti. 

• Komunikativní: dítě ovládá řeč ve vhodně formulovaných větách, 

samostatně vyjadřuje své myšlenky, slovně reaguje. Získává nové 

poznatky a rozšiřuje si slovní zásobu, aktivněji ji využívá k dokonalejší 

komunikaci s ostatními.  

• Sociální a personální: samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí 

prosadit svůj názor a vyjádřit jej. Dodržuje dohodnutá pravidla a 

přizpůsobuje se jim.  

• Činnostní a občanské: dítě se zajímá o druhé i o to, co se děje kolem, 

je otevřené aktuálním dění. 

 

Mezipředmětové vztahy: 
Cesta do Betléma, Vánoce přicházejí 
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Průřezová témata: Paní zima jede  
 

Činnosti:  

• Nácvik písní a básní pro Mikuláše, zpěv u klavíru za doprovodu 
rytmických nástrojů 

• Povídání o tradicích Mikuláše, četba pranostik a dřívějších tradic 
Vykreslování omalovánek -Mikuláše, čertíka a andělíčka 

• Výroba čertíků- vykreslování hlav čertů voskovkami a vystřihování 
nůžkami, skládání z papírů- tělíčka pro čerty  

• Nácvik básní a písní na vánoční besídku- individuální práce s dětmi, 
nácvik tanečních prvků k písním 

• Cvičení s Míšou- taneček „Čertovská“ 

• Výzdoba třídy, výroba vánočního řetěze 

• Příprava na příchod Mikuláše- slušné chování a zdvořilostní návyky, 
rozdávání Mikulášské nadílky 

• Nácvik písní pro Mikuláše- „Mikuláši, Mikuláši – Mik, Miku, Mik- 
Mikuláš ztratil pás“ 

• Různé sluchové hry, práce s obrazovým materiálem 

• Hry v kolektivu dětí, spolupráce mezi dětmi a ochota pomáhat druhým 
 

Pomůcky:   
barevné papíry, lepidlo, nůžky, voskové pastelky, šablony čertů-hlavy, 
andělíčci, omalovánky k vykreslování, barevné papírové pásky na řetěz, CD 
s vánočními písněmi, rytmické nástroje. 
Organizace:  v 1. a 2. oddělení MŠ  
 
Způsob prezentace:   
Výstava dětských prací, výzdoba třídy a celého objektu MŠ. Návštěva 
Mikuláše- Mikulášská nadílka.  

Evaluace:  
zdokumentováno fotografiemi 

Evaluační nástroje:  
hodnocení učitelky, hodnocení dětí, vystavené práce dětí.  
 

Garant projektu: Otáhalová Jana 
 

Vypracoval: Otáhalová Jana 
 

Datum: 2. 1. 2017 



83 
 

                                            Projekt  
 

Název: Těšíme se na Vánoce 
 

Téma: Cesta do Betléma 
 

Datum a místo konání:  
 

Komu je projekt určen: 1 a 2 oddělení MŠ 
 

Typ projektu: týdenní 
 

Cíl projektu: Přibližování dětem vánočních zvyků a tradic, vyhledávání a 
předčítání literárních textů, radostné prožívání předvánočního období 
v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. 

Klíčové kompetence:  
K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, která děti 
obklopuje 
K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění 
nejen za úspěch, ale také za snahu 
Komunikativní: dítě ovládá řeč ve vhodně formulovaných větách, rozumí 
slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. 
Sociální personální: dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí 
prosadit svůj názor. 
Činnostní a občanské: dítě se zajímá o to, co se děje kolem, je otevřené 
aktuálnímu dění. 

Mezitématické vztahy: Přijde k nám čert s Mikulášem , Vánoce přicházejí. 
 

Průřezová témata: Paní zima jede 
 

Činnosti:  

• Vyprávění nad obrázky z dětské Bible. 

• Poslech čteného příběhu ,,O cestě do Betléma“ 

• Stavba ,,Betléma“ z Polykarpovi stavebnice 

• Vystřihování a lepení postaviček, zvířátek do Betléma. 

• Práce s pracovními listy k tématu 

• Nácvik vánoční besídky- básně, písně a taneční prvky 

• Poslech vánočních písní a koled. 

• Improvizace a hudebně pohybové hry dětí. 

• Vycházky do vesnic, sledování vánoční výzdoby na domech. 
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• Nácvik písně „Půjdem spolu do Betléma“ 

• Dramatizace příběhů „Cesta do Betléma“ 
 

Pomůcky: Pracovní listy, CD vánočních koled, nůžky, lepidla, pastelky, Orffovi 
nástroje, polykarpová stavebnice, dětská Bible. 
 
Organizace: 1. a 2. oddělení, venku v prostorách ZŠ. 
 
Způsob prezentace: výstava dětský prací na nástěnkách MŠ, vystoupení dětí 
na vánoční besídce v kulturním domě ve Starém Poddvorově 
 

Evaluace: fotografie 
 

Evaluační nástroje: hodnocení učitelky 
 

Garant projektu: Cupalová Božena 
 

Vypracovala: Cupalová Božena 
 

Datum: 12. 12. 2016 
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                                            Projekt  
 

Název: Těšíme se na Vánoce 
 

Téma: Vánoce přicházejí 
 

Datum a místo konání:  
 

Komu je projekt určen: 1 a 2 třída 
 

Typ projektu: týdenní 
 

Cíl projektu: 
 Nenásilnou formou děti seznamovat s tradicemi a zvyky Vánoc, přibližovat 
dětem rozmanitost kultury –výtvarné, hudební i dramatické. 

Klíčové kompetence:  
K učení: dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, která děti 
obklopuje 
K řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění 
nejen za úspěch, ale také za snahu 
Komunikativní: dítě ovládá řeč ve vhodně formulovaných větách, rozumí 
slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. 
Sociální personální: dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí 
prosadit svůj názor. 
Činnostní a občanské: dítě se zajímá o to, co se děje kolem, je otevřené 
aktuálnímu dění. 
 
Mezitématické vztahy: Přijde k nám čert s Mikulášem, Cesta do Betléma. 
 
Průřezová témata: Paní zima jede 
 
Činnosti:  

• Podporování estetického cítění- výzdoba třídy, šaten 

• Seznámení s koledami, poslech vánočních koled 

• Pečení a zdobení perníčků – opakování početní řady a velikosti 

• Zpěv písní u vánočního stromu- navození předvánoční atmosféry 

• Výzdoba přáníček pro rodiče 

• Výtvarné činnosti, ozdoby na větvičky 

• Povídání o přípravách doma, o tradicích, které využívají, 
připomenout jiné lidové tradice 
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• Nácvik a opakování vánoční besídky pro rodiče v MŠ u 
stromečku 

• Rozbalování nových hraček v MŠ u stromečku, hraní… 

• Grafomotorické cvičení – výroba šupinek pro kapříka 

• HPCH nácvik tanečku ,,Vánoční strom“ 

• Zpěv koled – navozování předvánoční klidné radostné atmosféry, 
poslech CD Vánoční noc 

• Vyprávění vánočních příběhů 

• Vycházka do vesnice s pozorováním vánočních výzdob na 
domech 

• Nácvik písně „Vánoce přicházejí“ s rytmizací na Orffovi nástroje 

• Nácvik písně z CD Míša „Vánoční“ píseň „Vánoční zvonky už 
zvoní“ 

• Nácvik vánoční besídky předškolních dětí, které se svým 
programem vystoupí v KD ve Starém Poddvorově 

 
Pomůcky: Orffovi nástroje, CD s koledami, barevné papíry, lepidla, nůžky, 
těsto na perníčky, polevu, obrázkové materiály, knihy, fotoaparát, pracovní 
listy k tématu.  
 

Organizace: v 1. a 2. Třídě MŠ a na vycházce po vesnici 
 

Způsob prezentace: výstava dětských prací na nástěnkách a v objektu celé 
MŠ. Předvánoční besídka s rodiči v MŠ  
 
Evaluace: fotografický materiál 
 
Evaluační nástroje: hodnocení učitelky i dětí, výtvarné práce dětí 
 
Garant projektu: Přikrylová Iveta 
 
Vypracoval: Přikrylová Iveta 
 
Datum: 5. 1. 2017 
 


