
Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly 

 

Rozpracované výchovně vzdělávací strategie školní 

družiny 

 

Pozdim  

(září, říjen, listopad) 

 

 

Podzim hra všemi barvami 

 

 Rekreační činnost ve třídě: stolní hry, námětové hry, hry na PC, kreslení na volné téma 

 

 Rekreační činnost na hřišti: míčové hry kolektivní hry, volné činnosti 

 

 Sportovní činnost: běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem na dálku, skok do dálky 

 

 Odpočinková činnost: četba na pokračování, hry na koberci, prohlížení dětských časopisů 

 

 

Naše škola, moje třída 

 

činnost společenská 

 

- představujeme se navzájem, vypravujeme o svých zájmech, přineseme svoji fotku z raného 

dětství, hádáme kdo je kdo, jak a čím se liší třída v mateřské škole a ve škole základní, učme se znát 

jména a umístění místností ve škole, rozdíl mezi vyučováním a přestávkou, co už umíme a na co se 

těšíme, seznámíme se s režimem školní družin a jejím vnitřním řádem 

- uděláme si exkurzi po naši škole, co se během prázdnin v ní změnilo, umíme umístit věci v šatně a 

udržovat v ní pořádek, uklidit po sobě hračky 

 

estetická činnost výtvarná 

 

- namaluj a vystřihni aktovku, co do aktovky patří a naopak nepatří 

- co se dělo ve škole o prázdninách, skřítci za klíčovou dírkou 

- namaluj svého spolužáka, svoji učitelku 

- malování na hřišti, jak vypadá tvoje škola z venku, rekreační koutek ŠD 

- vzpomínky na prázdniny, namaluj kde jsi všude byl, co jsi všechno viděl 

- kouzelné brýle, co všechno ty vidíš, když si nasadíš kouzelné brýle, hendikepovaní spolužáci 

- jak umíš rozmalovat iniciály svého jména do různých tvarů věcí, zvířat apod. 

- namaluj oc máš ve škole nejraději, co se ti ve škole nejvíc líbí 



pracovní činnost 

- vytvoř si svoji jmenovku, která tě charakterizuje 

- záložka do knihy, šablona ježka, kočičky, pejska 

- papírový drak, kolektivní práce 

- abeceda na kolíčkách 

- jablíčko a hruštička s aktovkou na špejli 

- vystřihovánka ježka s bodlinami 

- rozvrh hodin se žabákem. Šablona 

- papírová skládačka domu, školy 

- sova, symbol školy, šablona 

 

 

činnost hudebně dramatická 

- nácvik básně Září, Škola, J. Alda Prvně do školy, četba na pokračování A. Lindgrenová – Já chci 

také do školy, Bendová K. - Byla jednou jedna třída 

- hudební hra Vytleskávání, nácvik tanečku – Tiše tiše ježek spí… 

- nácvik písně Dítě školou pivinné a já Husárek malý, Adámku náš copak děláš 

- dramatizace rozhovoru, jak se má chovat žák k učiteli, umět se omluvit, požádat o něco, chování 

spolužáka ke spolužákovi, ochota pomoci, poradit, pracovní list, to udělal Jirka pro mě, napiš příběh 

– co se mám ve škole nejraději, provádíme hosta naší školou 

 

Podzim v přírodě 

 

činnost společenská 

- besedy na témata: podzim v přírodě, barvy podzimu, změny počasí, pozdim na zahradě a její 

plody, zpracovávání ovoce a zeleniny pro zimní období, zdroj vitamínů, podzim v lese a plody 

stromů a keřů, výstavka ovoce a zeleniny, kaštanů, bukvic žaludů a šípků, jejich užitkovost pro lesní 

zvěř 

- práce s atlasem květin, stromů a hub, poznávání stromů podle jejich listů a plodů, učíme se 

poznávat houby jedlé a jedovaté, vycházky do parků, pozorování změn, které se dějí kolem nás s 

přírodou 

 

estetická činnost výtvarná 

- obtisky a předtisky listů, zapíjení barev podzimu do mokrého podkladu 

- ovocná mísa, podzimní strom bez listí, šípkový keř 

- černobílý podzim, okno v dešti, skřítkův domeček 

- podzimní květiny-astry 

 

pracovní činnost 

- lisování a popis listů stromů, herbář podzimních květin z vycházky, zvířátka z kaštanů a bukvic, 

žaludů, draci z listů, náhrdelník z šípků 

- červíček v jablíčku, myška v hrušce, vlaštovky na drátě, výzdoba třídy 

- vystřihovánky deštníků, strašák do zelí ze slámy, zavařeniny ve spíži, textilní koláž, košík s 

houbami, ovocná mísa, michlavý ježek 

- skládanka vlaštovky na soutěž o leteckého krále, papírový větrník a drak 

 



činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: Kolář: Z deníku kocoura Modroočka, E. Petiška: O poslední vlaštovce, 

Lesní noviny 

- dramatizace pohádky O veliké řepě 

- hudební hra Ticho, Ram-se-se 

- nácvik písničky Koulelo se koulelo, Vlaštovičko leť, Spadl lístek z javora, Šla Nanyka do zelí, 

taneček Měla babka, říkanky Draku, dráčků, básnička Říjen 

 

Bezpečná cesta do školy 

 

činnost společenská 

- besedy na témata: kde bydlím, znám názvy ulic, kterými procházím cestou do školy 

- základní pravidla dopravní výchovy, přecházení ulice pouze po přechodu pro chodce ve větších 

skupinách lidí, co je to semafor na křižovatce, co je to zebra, povinnost používat podchod 

- využíváš na cestu do školy hromadné dopravní prostředky, jak se chováme v autobuse, tramvaji, 

uvolním místo k sezení starším a nemocným lidem 

- beseda s dopravním policistou 

 

estetická činnost výtvarná 

- malujeme do výtvarné soutěže – děti pozor červená, dopravní značky, prostředky 

- co dělám ráno, jak vypadá cesta do školy, leporelo 

 

pracovní činnost 

- pexeso s dopravními značkami, puzzle Cesta do školy 

- podle pracovního listu vystřihneme a slepíme dopravní prostředek, vyrobíme si maketu křižovatky 

a použijeme vystřižené auta 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: V. Čtvrtek – Lenka a dva kluci, Pohádky Boženy Němcové 

- četba a dramatizace pohádky O tramvaji, která chtěla závodit, pracovní list, didaktická hra 

pravolevá orientace 

- nácvik tanečku Krakovjaček jede, Nasedat, nasedat olomoucký jede vlak, smyslová hra zvuky v 

silničním provoze, určovat odkud přicházejí a kam se vzdalují 

 

Kalendář a čas 

 

činnost společenská 

- besedy na téma čtvero ročních období, proč se mění roční období, rozdělení času na minuty, 

hodiny, dny, týdny, měsíce a roky 

- jak a čím měříme čas, druhy hodin, orloj, nástěnné hodiny, náramkové, sluneční, ručičky na 

hodinkách a digitální zobrazení hodin, slepecké hodinky, smysluplné využití volného času, hádanky 

a moudrosti o čase, dočkej času…, čas je nejlepší lékař apod., muzeum hodin ve Šternberku – 

katalog 

- proč je důležité, abychom věděli kolik je hodin, co je to dochvilnost, k čemu slouží kalendář, 

zaznamenávání různých svátků, významných dnů v roce, které svátky si pamatujeme 

- pranostiky, sv. Martin na bílém koni, Kateřina na blátě… 



- Halloween apod. 

 

estetická činnost výtvarná 

- co děláš než jdeš do školy v časových intervalech, leporelo, správný a nesprávný režim dne, 

skupinová práce 

- cesta z pravěku do budoucnosti, fantazie, co bylo je a bude 

- co je typické pro které roční období 

- spirála času, jak si představují hodiny budoucnosti, minulosti 

- halloweenský kouzelník 

 

pracovní činnost 

- papírové náramkové hodinky a hodiny nástěnné, šablony 

- měřidlo na označení růstu dítěte a zaznamenávání v časových intervalech 

- dětský kalendář s vyznačením narozenin rodinných příslušníků a kamarádů 

- smějící se dýně, strašidlo do květináče 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: J. Foglar: Záhada hlavolamu, Vladimír Škutina: Kde bydlí čas? 

- nácvik básničky: Týden malých zahradníků, Listopad a můj týden, písničky Dvanáct měsíců, 

Abraka dabraka 

- hry budíkové domino, jak tiká budík, sluchová hra budíkové 

- dramatizace pohádky Hodiny s kukačkou 

- pomocí vlastního těla ukaž kolik je hodin 

- kalendářový test, pracovní list, napiš co budu dělat, až budu dospělý 

 

 

Zima 

(prosinec, leden, únor) 

 

Bude zima, bude mráz 

 

 Rekreační činnost ve třídě: stavebnice, společenské hry, omalovánky tiskátka 

 

 Rekreační činnost na hřišti: hry na sněhu, stavby ze sněhu 

 

 Sportovní činnost: bobování a sáňkování, v tělocvičné pohybové hry, vybíjená 

 

 Odpočinková činnost: četba na pokračování, poslech pohádek z CD, video pohádky 

 

 

Čas předvánoční a vánoční 

 

činnost společenská 

- besedy o zvycích, pranostikách a způsobu prožívání předvánočního a vánočního času v rodině, 

výzdoba bytu, Barborky 



- výroba přáníček a drobných dárků pro své nejbližší, proč na Vánoce by neměl být nikdo sám, 

návštěvy nemocnic a domovů seniorů 

- čas adventu, vysvětlení pojmů v adventní době, rozdíly ve slavení Vánoc u nás a v jiných zemích 

- nezapomeneme ani na zvířátka v lese, v útulcích 

- výzdoba našeho města 

 

estetická činnost výtvarná 

- zima v nočním lese 

- vánoční jarmark, leporelo, vánoční těšení, Štědrý večer u nás doma, betlém, papírová koláž 

Mikuláš, anděl a čert, dopis Ježíškovi 

- pečeme cukroví, kapr v kádi, vánoční stromeček pro zvířátka v lese 

 

pracovní činnost 

- přáníčka pro své milé 

- ozdoby na stromeček, papírové řetězy, ozdobné krabičky na dárečky 

- textilní koláž Mikuláše, anděla a čerta, mobil z vánočního cukroví 

- adventní lampa z pomeranče, vánoční ozdoby ze sádry, andělé z přírodnin na špejli, adventní 

kalendář s překvapením 

- vánoční světýlko, svícen z pomeranče, sušené ovoce na špejli 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: H. Ch. Andersen: Pohádky, O zlaté rybce, Dlouhé vánoční čekání, Vánoce u 

tří starců 

- zpíváme koledy, Půjdem spolu do Betléma, Tři králové…, Štědrý večer, Narodil se, Neseme vám 

noviny, nácvik písně Mik...Miku...Mikuláš, Vánoce, Rolničky, báseň prosinec, Malí koledníci 

- smyslová hra, novoroční předsevzetí 

- hudební hra, Rytmus nálady, Pásli ovce Valaši 

 

Jak pečujeme o zvířátka a rostliny v zimě 

 

činnost společenská 

- práce s atlasem zvířat a rostlin, s encyklopedií a přírodopisnými knihami, které si děti sami 

přinesly, ilustrované knihy J. Lady 

- znaky zimy, skupenství vody se mění, sníh, led, mráz, jak zvířátka mohou přežít tyto podmínky v 

lese, pomoc lidí, lesníků, v ZOO ošetřovatelů, jak můžeme i my pomoci, sběr kaštanů a žaludů, 

vánoční stromeček pro zvířátka ozdobený mrkví, jablky apod. 

- proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin, kteří zůstávají a jak se o ně staráme, jaké druhy 

krmítek známe, co se nesmí ptáčkům do krmítek sypat, čím se nám na jaře ptáčci odvděčí za naši 

starostlivost 

- která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku, poznáváme zvířátka podle stop ve sněhu, pracovní 

list, upozornit na nebezpečí vztekliny 

- péče o zvířátka, která máme doma, nezapomínáme na ně, chodíme s nimi na procházky i když se 

nám zrovna nechce, proč je pes nejlepší přítel člověka, pomocník pro lidi s handicapem 

- pečujeme i o rostliny v květináčích, nezapomínáme je zalévat a kypřit v teplém bytě rostlina 

potřebuje k životu vodu, světlo, teplo a živiny, které jsou v půdě přihnojování květin v květináčích 

 



proměnlivost a rozmanitost přírody živé a neživé 

- pozorujeme stromy a zvířata v zimě, pracujeme s encyklopedií Co všechno ještě nevím o přírodě 

- využijeme pracovní listy s tématikou – porovnáváme živou přírodu s přírodou neživou, oheň, 

vody, vzduch, země a koloběh vody a její skupenství 

 

estetická činnost výtvarná 

- zimní moč 

- ptáčci u krmítka, srnky u krmelce, malujeme své nejmilejší zvířátko, stopy ve sněhu 

- zima v lese, sněhulák, jak maluje mráz na okna, modrotisk, solená technika, zimní královna 

- pokojová květina, suchý pastel, strom v každém ročním období 

 

pracovní činnost 

- zvířátka z květináčků, modelování sněhuláčků 

- výzdoba třídy, chodby, ptáčci v krmítku, šablony 

- mrazík na špejli, lední medvěd, šablona, tučňák 

- auto v závějích, papírové sněhové vločky, sněhulák z vloček, vrána na kolíku, šablona 

- vystřihovánka stromu v zimním, jarním, letním a podzimním období – prostorová práce z vlnité 

lepenky 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: E. Petiška: Martinkova čítanka, J. Beňo: Sníh je můj kamarád, V. Vančura: 

Kubula a Kuba Kubikula, černík Kašpárek 

- nácvik písničky Bude zima, bude mráz, Postavil jsem sněhuláka na stráni, Kytka masožravá 

- básnička Leden, říkanky a přísloví o zimě v knihách J. Lady 

- seznámení s Orffovými nástroji 

 

Orientace ve svém městě a okolí 

 

činnost společenská 

- práce s mapou města a okolí, ukaž na mapě ulici kde bydlíš apod., práce fotografickými 

publikacemi Olomouce a přilehlých významných měst či obcí, jak se jmenují řeky protékající našim 

městem 

- dovedeš říct největší pamětihodnostní města, čím je pozoruhodný sv. Kopeček, Náměšť na Hané, 

Slatinice, Šternberk, Čechy pod Kosířem atd. 

- rozdíl mezi významnými stavbami historickými, např. Orloj, kulturními, např. divadla, 

sportovními, např. Stadion, a stavbami, které slouží pro potřebu lidí, např. Nemocnice 

- dokážeš ukázat cestu ke knihovně Na Tabulovém vrchu? 

- Proč jsi hrdý, že žiješ v tomto městě 

 

estetická činnost výtvarná 

- malujeme olomoucký orloj, nejkrásnější kašny, největší kostel 

- plán okolí školy, kolektivní práce 

- místo, kde jsi byl na výletě s rodiči, se školou 

- ulici, kde bydlíš 

- domeček, kde bydlí tvoje babička, teta 

 



pracovní činnost 

- papírová koláž naší školy, kolektivní práce 

- mapa města s hlavními pozoruhodnostmi 

- skládanka domečku 

- moderní stavitelé města, prostorová práce z papírových krabic, architekti sídliště, vystřihovánka 

výškových domů 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: Pověsti z Hané, O. Sekora: Kronika města Kocourkova 

- nácvik tanečku Nasedat, nasedat olomoucký jede vlak, písničky Kdybys měla…, Černé oči, jděte 

spát 

- básničky Únor, Cestička k domovu, hudební hra, na rebela 

- dramatizace setkání s cizincem a pomoc při hledání např. nemocnice, radnice apod. 

 

 

Jaro 

(březen, duben, květen) 

 

 

Jaro už je tady 

 

 Rekreační činnost ve třídě: stolní hry, individuální zaměstnání, hry na PC 

 

 Rekreační činnost na hřišti: školka s míčem, kuličky, švihadla 

 

 Sportovní činnost: míčové hry, fotbal, přehazovaná, volné hry 

 

 Odpočinková činnost: četba na pokračování, četba z dětských knih o přírodě a zvířátkách 

 

 

Jaro na zahradě, na dvorku a v lese 

 

činnost společenská 

- besedy o tom jak se příroda probouzí ze zimního spánku, přiletěli někteří ptáci, vlaštovky a čápi si 

staví hnízda 

- začínají růst první jarní kytky, sněženky, bledule atd., na zahrádkách se dělá jarní úklid a příprava 

na setí 

- domácí zvířátka vyvádějí mladé, také zvířátka v lese budou mít mladé, znáš jejich jmnéna, čím 

jsou užitečná zvířátka na dvorku, jak chrání ekosystém zvířata v lese 

- máš živého domácího mazlíčka, jak se o něho staráš 

- jak se máme chovat v přírodě, abychom nerušili zvířátka a neničili les, rozeznat včelu a čmeláka, 

užitek, vosk a med, poslech Rimskij – Korsakov – Let čmeláka 

 

estetická činnost výtvarná 

- jaro na louce, barevná tuž, první jarní květiny, pastel, jarní sluníčko 



- ptáčci zpěváčci, atlas ptáků, zvířátko se svým mláďátkem 

- hmyz na kytce, beruška, včelka 

- malujeme hrníček, džbánek pro jarní přípitek u studánky, malba zvířátka s mláďátkem 

- co vidí sedmikráska, foukaná technik, květinový had, plot 

- využití tiskátek zvířátek, v lese, na dvoře 

 

pracovní činnost 

- jarní kytka, mozaika 

- vyšívání jarních květin na papír 

- beruška na listě, na vařečce apod., jarní květináč, ubrousková technika, jarní stromeček, kytky z 

hedvábného papíru, plastický motýl, kytka z korálků 

- jarní okno, šablona, přáníčko se slunečnicí, káčátkem, kuřátkem apod. 

- modely zvířátek z plastelíny, výstavka obrázků zvířat 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: K. Čapek: Dášenka 

- básničky a říkanky o jaru, hádanky a pohádky o zvířatech, V. Nezval: Věci, květiny, zvířátka a lidé 

pro děti 

- báseň Březen, četba příběhu: Jakou má jaro paměť 

- jarní křížovka, pracovní list 

- uspořádat podle siluety zvířátka z lesa, přiřadit správné názvy samec-samice-mládě 

-hudební hra Krysař 

- písničky Jarní slunce, Vozilo se na jaře, Sluníčko, Rudla Šmudla, Šel zahradník do zahrady… 

 

Moje rodina 

 

činnost společenská 

- vyjmenuj členy vaší rodiny, kdo je nejstarší a kdo nejmladší, soutěžní otázky – jak se říká otci 

tvého otce apod. 

- jaké zaměstnání mají členové tvoji rodiny, po kom budu – práce s textem, čím chci být, pracovní 

list 

- výstavka fotografií rodiny 

- jak si vážíme práce dospělých, jak jim můžeme pomáhat, proč je důležité mít rodinné zázemí, kde 

najdeme bezpečné zázemí a jistotu za všech okolností 

- maminka nás má ráda a co můžeme my pro ni udělat, hádky se sestrou, bijeme se s bratrem 

- jak slavíme svátky v naší rodině 

 

estetická činnost výtvarná 

- členové moji rodiny, můj autoportrét, náš dům, svatební portrét 

- co dělá naše rodina o víkendu 

- strom života, kolektivní práce, hrníček se jménem pro členy rodiny 

- moje maminka je nejhezčí, šaty pro maminku, jak já pomáhám v domácnosti 

 

pracovní činnost 

- jmenovky na stůl pro jednotlivé členy rodiny 

- model svého pokojíčku, práce se stavebnicí 



- přáníčko ke Dni matek, obrázek z textilu nebo z přírodnin pro maminku, kytička, srdíčko nebo 

sluníčko apod., lisované květinky – přáníčko, náhrdelník pro maminku 

- zvířátka na magnetky, šablony 

- marionety, práce s textilem, krabička na dárky, květinový řetěz 

- prostorová práce – zvířátka z krabiček, košíček s mašlí, zvířátka jako loutky na prst 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: Luisa a Lotka, Honzíkova cesta, básničky Maminka, M. Drijverová: Moji 

příbuzní, J Balík: Kde jsem doma 

- báseň Květen, hudební hra – rozstříhané písničky, písnička se slovem 

- písničky Máminy oči, Chovejte mě má matičko, Nám se stalo něco 

- kam chodí máma s tátou do práce – práce s textem 

- napiš recept jídla, který maminka často vaří 

- jaká jsou nejčastější česká příjmení, co můžeme doma vidět, pracovní list, soutěž rodin – hra, 

připevňování kolíčků na prádlo – soutěž, sběr potravin do tašky, zdravá výživa 

- tématická hra: Na řemeslníky 

 

Naše zdraví 

 

činnost společenská 

- práce s encyklopedií 

- vycházka do nejbližšího zdravotního střediska, k ambulanci dětského zubaře, lékárny 

- besedy o tom, proč si máme chránit svoje zdraví, zdraví se nedá koupit a jsme za něj odpovědní 

my sami, znáš svoje tělo, jak si máme chránit svých pět smyslů, zrak, sluch, čich, chuť a hmat, co je 

to správná životospráva, režim dne, proč je důležité abychom se zdravě stravovali, co je zdravé 

nemusí být dobré a naopak, proč je důležité, abychom jedli v pěkném prostředí a v klidu 

- dodržujeme správné hygienické návyky, umíme správně stolovat a jíst příborem, dodržovat pitný 

režim 

- učíme se předcházet nemocím správným oblékáním, ale i otužováním, pravidelným cvičením, 

snažíme se vyvarovat pobytu ve zdraví škodlivém prostředí 

- beseda s praktickými ukázkami první pomoci studenty LF UP 

 

životní prostředí 

- vysvětli, co znamená slovo ekologie, proč je důležité, abychom pečovali o zdravé životní prostředí 

- proč se pořádají akce pod názvem Den země 

- čím můžeme i my přispět k čistotě prostředí v našem okolí, proč a jak třídíme odpad 

- čím se znečišťuje ovzduší ve městech a jak proti tomu bojujeme 

 

estetická činnost výtvarná  

- namaluj svoje nejoblíbenější jídlo 

- jak se oblékáme ve čtyřech ročních obdobích, leporelo 

- obkresli svoji postavu na arch balícího papíru a popiš jednotlivé části na svém těle, kolektivní 

práce 

- u zubaře 

- jak vypadá naše zeměkoule z vesmíru, mozaika 

- naše město bez špíny a smogu, lesy bez odpadků a bez vandalů 



pracovní činnost 

- zdravý talíř, textilní koláž 

- moje ruce 

- předveď, jak vypadá správně prostřený stůl, prostři chutně a zdravě, papírové pomůcky vystřižené 

z časopisů 

- výkladní skříň se zdravou výživou, koláž, papírové panenky s různým oblečením 

- vytvoř mozaiku z vršků od pet lahví 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: znáte Tománka? 

- dramatizace návštěvy u doktora, dokážeš popsat, co a kde tě bolí, předveď a správně vypiš 

pracovní list s pěti smysly, Kdo to tu stůně, pracovní listopad 

- nácvik písničky: Co já malá zkusím, zkusím 

- Co má Vašek nejraději, pracovní list, kolektivní hra, na ovoce, nácvik říkanky Jedna dvě Honza 

jde 

- nácvik tanečku Měla babka čtyři jabka, písničky pekla vdolky 

 

Hody, hody doprovody 

 

činnost společenská 

- beseda o zvycích a tradicích na Velikonoce, pranostiky a jejich význam v dnešní době 

- co je to Velikonoční týden – význam jednotlivých dnů v tomto týdnu pro tehdejší hospodáře a 

hospodyňky, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá neděle atd., 

- koledníci a koledy, vítání jara a vyhnání zimy, Moreny 

- jak vyzdobíme třídu, byt, sváteční velikonoční stůl u příležitosti velikonočních svátků 

- které barvy jsou pro tuto jarní dobu typické, zelená, žlutá, červená, a proč 

- jak slavíte velikonoční svátky u vás doma, na vesnici přetrvávají staré zvyky – pracovní listopad 

 

estetická činnost výtvarná 

- Velikonoční pomlázka u nás doma 

- květinový autoportrét 

- koledníci na vesnici, velikonoční malovánka, velikonoční přání 

 

pracovní činnost 

- velikonoční kuřátka a zajíčci, jako stojánky na sváteční stůl, košíčky na kraslice 

- malování vajíček různými technikami, barvami, tuží, vyškrabávání, oblepování fólií,zakapávání 

barevným voskem, inkoust a zmizík, obalování v různých směsích, mramorovaná vajíčka, zlaté a 

vitrážové kraslice apod., velikonoční věnec, slepička a kohoutek z kelímků, šablony, zajíček, 

vrtulka, šablona 

- velikonoční strom, ovečka, textilní nebo přírodní koláž, ozdobné květináče, slepička a kuřátka z 

piškotů 

- pečeme velikonoční zajíčky, slané těsto, modurit, plastelína 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: H. Doskočilová: Eliška a táta Král, F. Nepil: Já Baryk 

- báseň Duben, Zajíčkova koleda 



- hudební hra na včelky, krabička, píseň Já jsem muzikant, Muzikantova písnička, Když jsem já 

sloužil 

- práce s knihou J. Lady: Jaro, říkanky Šel zajíček brázdou…, nácvik textů koled rozpočítávačky 

Enyky, benyky 

- připomenutí tradičních jarních her jako jsou kuličky, Káča, švihadlová princezna, soutěžní 

 

 

 

Léto 

(červen) 

 

 

Léto, léto jak má být 

 

 Rekreační činnost ve třídě: tématické hry kolektivní, hry na PC, volné hry 

 

 Rekreační činnost na hřišti: stolní tenis, průlezky, skluzavka, míčové hry, malování křídami 

 na asfalt 

 

 Sportovní činnost: hod kriketovým míčkem na cíl, hod kroužkem na tyč, netradiční 

 disciplíny 

 

 Odpočinková činnost: četba na pokračování, odpočinek na dece na zahradě, hry s vodou, 

 hlasitá četba dětí pro všechny 

 

Cestování, orientace v terénu 

 

činnost společenská 

- besedy na témata jak budeme trávit prázdniny, doma s rodiči a sourozenci s malými výlety do 

přírody a k vodě, do ZOO 

- na dětských letních táborech s kamarády, indiánské léto, u babičky na vesnici 

- kdo pojede mimo republiku a kam, práce s atlasem světa, kde všude v naší republice už jsme byli, 

ukaž na mapě 

- jaké pamětihodnosti u nás můžeme vidět, hrady a zámky, jeskyně a hory, výstavka pohlednic 

- jak můžeme jet na výlet, autem, vlakem, autobusem, letadlem, lodí, umíme se chovat ve veřejných 

dopravních prostředcích, v neznámém prostředí se nikdy nevzdaluji od svých přátel 

- neseznamuji se s cizími lidmi, vždy se snažím zapamatovat orientační bod, z kterého jsem vyšel a 

kam se mám vrátit, nádražní budovu, kostel, radnici s věží apod., vím jak se jmenuji a kde bydlím, 

mám sebou telefonní číslo na maminku 

 

estetická činnost výtvarná 

- letní sluníčko s prázdninovými radovánkami 

- zvířátka v ZOO 

- zážitky z výletů, kde se mi nejvíc líbilo, kam se chci podívat o prázdninách 

- nejoblíbenější dopravní prostředek 



- prázdniny na vesnici 

 

pracovní činnost 

- košíček s jahodami, motýl, mozaika, vandrovníci, šablony 

- kytička pro paní učitelku, textilní koláž 

- zvířátka – Origami 

- prostorová práce bludiště, vláček z krabiček 

- mapa republiky s turistickými pamětihodnostmi, vlepování pohlednic, kolektivní práce 

- prostorová práce kolektivní – indiánská vesnice, vystřihování a slepování modelů 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: B. Říha: Jak jel Vítek do Prahy, Výtek je zase doma, Vítek na výletě, J. 

Foglar: Stínadla, Mikulášové dobrodružství 

- báseň Červen, léto v básničkách Jiřího Havla 

- píseň Čerešničky, Třešně zrály, nácvik písničky Kluci prostě na Karlově mostě 

- hudební hra Tančící dlaně, indiánský rituál 

- píseň Indiánská hymna 

 

Nebezpečnost samostatného pohybu v přírodě 

 

činnost společenská 

- besedy o tom jak se máme chovat ve volné přírodě, abychom ji neničili a nerušili lesní zvěř 

- nikdy nesbíráme houby, které neznáme 

- umíme základní topografické značky, podle kterých se můžeme v přírodě pohybovat, vyznačení 

turistické stezky, značka pro studánku, veřejné tábořiště, železniční či autobusová zastávka, potok, 

vodní nádrž, lom, propast, hrad či zřícenina, kostel, turistická chata, stanici první pomoci atd. 

- umíme určit v přírodě sever podle přírodních úkazů, letokruhy, mraveniště, podle stromů, vinic, 

podle hodinek či hvězd, umím zorientovat mapu, sever je vždy nahoře 

- jak se mám správně do přírody obléct, dlouhé kalhoty, nepromokavá bunda, čepice, pevné obutí 

- co mi nesmí v batohu chybět, pláštěnka, obvazový materiál, dostatek tekutin 

- umět se správně ukrýt před bleskem při bouřce 

- klíč na krk, práce s textem 

 

estetická činnost výtvarná 

- letní radovánky u vody, dovolená snů 

- letní louka s jejími obyvateli 

- lesní bouřka, duha na obloze 

 

pracovní činnost 

- točící se had, včela na brčku, slunečnice, lepená technika 

- strom v plném květu, prostorová práce 

- fantastické brýle, šablona 

- legrační barometr 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: F. Kožík: Cirkus tří slunečnic 



- píseň Sluníčko, sluníčko…, hudební hra Šarády 

- práce s textem: Jak se skamarádit s vodou 

- pracovní list: Pomoc, já jsem se ztratila, deset příběhů s otázkami plus test: Klíč na krku 

 

Odpočinek a relaxace 

 

činnost společenská 

- proč je důležité aby lidi také odpočívali a nejenom pracovali, jak budou odpočívat tvoji rodiče, 

svoji kázní jim můžeme pomoc, aby také si mohli užívat klidu prázdnin 

- dokážeme se chvíli zabavit sami a přitom dávat na sebe pozor, předcházíme zbytečným úrazům 

tím, že si hrajeme anebo sportujeme na místech bezpečných, nechodíme bez dovolení do vody, 

nepohybujeme se bez dozoru v dopravním provoze 

- chráníme se před nadměrným opalováním 

- v případě potřeby umíme podat první pomoc při dopravní nehodě, stabilizovanou polohu, 

znehybnit ruku pomocí šátku, nohu pomocí dlahy, první pomoc při úžehu, uštknutí zmiji, znám 

telefonní čísla na první pomoc, policii, hasiče 

 

estetická činnost výtvarná 

- koupání u rybníka 

- sběr hub v lese 

-svět naruby, fantazie 

- navrhujeme diplomy pro různé soutěže, vytváříme vysvědčení 

- zahradní párty, letní tábor 

- rozkvetlá louka 

 

pracovní činnost 

- pouzdro na brýle, práce s papírem nebo s textilem 

- skládání obrázků z kamínků a mušliček, prázdninový pozdrav, papírová koláž 

- skládáme lodičku, parník, šipku, peněženku, kelímek s kuličkou 

 

činnost hudebně dramatická 

- četba na pokračování: O. Sekora: Knížka Ferdy Mravence, četba: O prázdninovém koupání a jeho 

nebezpečí 

- hrajeme si s míčem 

- písničky z pohádek 

- básničky o létě z knihy J. V. Sládka: Vstalo slunce…, 


