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         „ Co nosí podzim v košíčku “ 
 

Projektový den „ Co nosí podzim v košíčku“ je název společného setkání rodinných 
příslušníků společně se svými  dětmi a dětmi z přípravné třídy.  
Námět projektu vychází z témat ŠVP. Propojení jazyka s dalšími oblastmi jako je přednes, 
hudební, pohybově rytmická výtvarná činnost, která podporuje upevnění vědomostí a 
poznatků tzn. učení prožitkem. 
Říkadla a básničky jsou dětem velmi blízké, protože dětské chápání jazyka je zvukové a 
rytmické. Pomáhají tak rozvíjet celou osobnost dítěte, převážně řeč a výslovnost. 
 
Pedagogický dozor : dvě učitelky, dvě asistentky třídy 

Čas :                         dopoledne 
Datum:                     25. 10. 2011 
Charakteristika :  Ukázka spolupráce PT s rodiči. Děti se seznámí s dary podzimu a současně 
získají poznatky o práci dospělých v tomto ročním období.  

  
Specifické cíle :        zdokonalování rytmizace textu 

                         seznamování s typickými znaky ovoce 
                         procvičování mluvidel 
                         chápání legrace  
                         procvičování grafomotorických dovedností 
 

Očekávané výstupy:  překonat ostych před ostatními 
                                    spoluvytvářet prostředí pohody 
                                    posilovat rodinnou soudružnost 

                          spolupráce s rodinou, zapojit ji do dění v PT 
                          uvědomit si k čemu slouží řeč, rozvoj slovní zásoby, výslovnost 
                          jednotlivých hlásek (ČŠŽ) a ovládání   
                          koordinace mluvidel, ruky a oka    
               

Klí čové kompetence:  
Předškolní vzdělávání – Sociální a personální kompetence : ve skupině se dokáže prosadit, 
ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje. V běžných situacích 
uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společného chování, je schopno respektovat 
druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy    
Komunikativní kompetence: průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 
k dokonalejší komunikaci v okolí 
Kompetence v učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a využívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 
 
Organizace řízení učební činnosti : skupinová, frontální, individuální 
Organizace prostorová:   školní třída, herna 
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Organizace časová:  jeden den 
Pedagogický dozor : dvě učitelky, dvě asistentky třídy 
 
Datum:    25. 10. 2011 
 
Pomůcky: magnetky ovoce, košík, grafický záznam, modelovací hmota, podložka, barvy, 
jablíčka, hrušky, švestky,básničky, říkadla, obrázky ovoce, dřívka, ovoce, obrázky 
ovocných stromů,  provázek, špejle, fixe 
 
Cíl výuky 
 
* rozvoj poznávacích procesů 
* rozvoj senzibility k okolí 
* rozvoj výtvarné představivosti, fantazie 
* rozvoj tvořivých schopností 
* vytváření pracovních návyků, organizace činnosti. Schopnost kooperace  při řešení úkolů 
v týmu a s rodiči 
* umět se sám rozhodnout, vybrat si, samostatně pracovat 
* manipulovat s přírodním materiálem a dokázat spolupracovat při praktických činnostech – 
otiskovat, malovat, dokreslovat     
   modelovat 
* zvládnout základní hudební dovednosti 
* naučit se krátký text 
 
Úkol pro rodi če s dětmi:  rodiče společně s dětmi napichují na špejli ovoce, vyrobí 
„Kompot“( obtisky ovoce na papír) a  vymodelují ovoce. 
 
Plán činností: 
 

• přivítání návštěvy (rodiče, sourozence, rodinné příslušníky) písní :  Jede, jede ,vlak, 
syčí jako drak…, který je dovede do kruhu, kde je připravený košík s ovocem. 
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• Učitelka dětem sdělí, že slyšela, že se blíží podzim, a že je zvědavá, zda ho s dětmi 
venku někde najdou. Děti pomohou hledat básní „ Foukej, foukej ,větříčku.. „ Děti 
popisují znaky podzimu – ovoce, listí. Báseň „Padá lupen po lupenu..“ 

• Učitelka vytahuje ovoce z košíku, děti je popisují – tvar, velikost, vůni, především 
určují jaké mají barvy. Také se seznamují se stromem, na kterém jednotlivé ovoce 
roste.(obrázky stromů na MT) . 
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• V kruhu děti dostanou ovoce. Dětem se ukáže jedno ovoce. Děti, které je mají 
vstanou, pojmenují, vytleskají. 

• Ke každému ovoci si řeknou básničku. 
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• Rozdělení dětí do dvou skupin. Jedna skupina pracuje ve třídě s modelovací hmotou. 
Modelují ovoce. Na stolku mají různé druhy ovoce – švestky, hrušky, jablka, které jim 
slouží jako vzor. Děti pracují s rodiči. Učitelka jim radí a pomáhá. Skupiny se 
v činnostech vystřídají. 

• Druhá skupina dětí pracuje v herně : 
• Vyprávění v kruhu o dobrotách z ovoce ( kompot, sušené ovoce, marmeláda, knedlíky, 

koláče..) . 
• Pohybové ztvárnění říkadla „Švestky“ ( rytmizace, správná fonace, vyslovování č,š) . 
• Gymnastika mluvidel : Enyky benyky… 
•                                      jíme velké jablko ( otvírání úst) 
• grafický záznam – děti hádají, co vidí  ( sami předvedou – hrušku, jablko, švestka) . 
• V kruhu děti dostanou ovoce. Dětem se ukáže jedno ovoce. Děti, které je mají vstanou 

, pojmenují , vytleskají . 
•  HPH – „Na knedlíky „ (děti jmenují jaký je knedlík- jablíčkový, hruškový, švestkový) 

. 
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• Děti mají zavázané oči a ochutnávají předem připravené nakrájené ovoce.Podle chuti 
pojmenovávají ovoce. Potom hovoří o tom, jaké může mít barvu. 

• Úkolem pro maminky a rodinné příslušníky je napíchnout ovoce na špejle. Děti si pak 
spočítají kolik mají jablíček a hrušek napíchnutých na špejli. Upozorníme rodinné 
příslušníky na bezpečnost při práci se špejlí. 
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• Během celé činnosti děti motivujeme a povzbuzujeme pochvalou.  
• Skupinka dětí se vymění. 
• Na závěr pracují obě dvě skupiny nad jedním tématem. Děti s rodiči dostanou výkres 

s namalovanou sklenicí a do ní obtiskují rozpůlená jablka a hrušky, která namáčejí do 
barvy. S dětmi hovoříme o umístění razítka. Procvičujeme chápání pojmů nahoře, 
dole, na okraji, uprostřed apod. Ovoce si obtáhnou černou fixou. Vlídným přístupem a 
pochvalou děti neustále motivujeme k zapojení do činnosti. 
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Na závěr si všechny děti i s rodiči prohlédnou výstavku svých prací a budou s rodiči 
diskutovat, co zažily, co se jim líbilo, co je zaujalo.  
Hodnocení bude probíhat průběžně, tak abychom mohli aktuálně reagovat na 
momentální situaci ve skupině a zařazovat činnosti tak, aby se zapojily všechny děti i 
rodinní příslušníci. 
Projektový den je  zaměřen na podzimní ovoce formou říkadel, básní, pohybu, graf. 
záznamu a logopedické výuky. Děti si tak osvojí poznatky o podzimních plodech. 
Pohybovým vyjádřením si zopakují rytmus a pohyb. Ostych a prožitek si upevní děti 
před skupinovým přednesem. Tvořivost a fantazii vyjádří pohybem, malbou a prací 
s modelovací hmotou. 
Rodiče z blízka poznají prostředí školy a třídy, naučí se dívat na své dítě ve vztahu 
k ostatním. Poznají prostředí a kamarády, o kterých jim děti vyprávějí. Mohou navázat 
přátelské vztahy i s jinými rodiči. 

 
          
 Vypracovala : Mgr. Gaďourková Jindřiška, metodik 
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Příloha :  
Říkadlo „Švestky”  

• děda dřímá na židli(předklony, houpání jako v houpacím křesle); 
• babka míchá povidly ( míchání vařechou jako v hrnci); 
• jejich vnouček malý klouček, nese švestky přes palouček(děti sedí, ťukání dřívky); 
• babi míchej, dědo vstaň(vztyk ze sedu) 
• švestek je tam plná stráň( ťukání dřívky nad hlavou);  

 
• Děda dřímá na židli, babka míchá povidly. 
• Jejich vnouček, malý klouček, nese švestky přes palouček. 
• Babi, míchej, dědo vstaň, švestek je tam plná stráň 

 
• Enyky, benyky, švestkové knedlíky. 
• A já je sním všecky, budu plivat pecky! (gymnastika mluvidel) 
• Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky. 
• Až ten hrnec upadne, knedlík z něho vypadne. 

 
• Já jsem švestka tmavě modrá,  

            do knedlíků bývám dobrá. 
            Do těsta mě zabalíte,  
            v dlani pěkně  uválíte. 
            Připravte si rendlíky,  
            na švestkové knedlíky. 
 

• Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku, 
            a pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř. 
 

• Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku, 
            shoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě . 
 

• Padá  lupen po lupenu, Pepa stojí pod lípou 
            pojďte děti, pojďte honem, penízky se posypou. 
            Pod lipou je kupa dětí, pomáhají Pepovi 
            A pak nakupují za penízek lipový. (jméno se může měnit) 
 
        Jablíčko 
        Podívej se jablíčko, červená mi, zdravé líčko. 
        Tvářičky mám krásně hladké, na jazýčku bývá sladké. 
        Pod vodou, když umyje se. Objeví se v celé kráse. 
 
        Pod jabloní 
        Na stromě jsou jablíčka, co má ráda Anička. 
        Čeká, čeká pod jabloní, jablíčka tak sladce voní. 
        Větře, větře, větříčku, rozhoupej víc větvičku. 
        Na ní visí jablíčka, co má ráda Anička. 
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Projektový den 

   ČEKÁNÍ NA ČERTA 
 

Projektový den „Čekání na čerta“ je název společného setkání rodičů, rodinných příslušníků 

se svými dětmi a s dětmi z přípravné třídy. Ve výuce během projektového dne jde o propojení 

jazyka s dalšími oblastmi jako je přednes, hudební, pohybově rytmická a výtvarná činnost, 

které podporuje upevnění vědomostí, dovedností a poznatků, tedy učení prožitkem. 

 

Pedagogický dohled:  dvě učitelky dvě asistentky, školní psycholog 

 

Charakteristika:  

Ukázka práce přípravné třídy s rodiči. Hlavním cílem je seznámení s lidovými tradicemi, 

zvyky a obyčeji, jejich prožívání. 

 

Očekávané výstupy:    

• naučit se zpaměti krátké texty 

• rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost 

• ovládání koordinace mluvidel, ruky a oka 

• překonávat ostych před ostatními 

• spoluvytváření prostředí pohody 

• posilování rodinné soudržnosti 

• naučit se zacházet s běžnými pracovními pomůckami, s výtvarným materiálem 

 

Klí čové kompetence: 

Předškolní vzdělávání- Kompetence k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, 

všímá si souvislostí, experimentuje a využívá při tom jednoduchých    pojmů, znaků, symbolů 

Komunikativní kompetence- rozšiřuje svou slovní zásobu, aktivně ji používá 

k dokonalejší komunikaci s okolím 
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Sociální a personální kompetence- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při 

společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní 

společenské návyky a pravidla společenského chování, je schopno respektovat druhé, 

vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 

Datum konání: 29. listopadu 2011 

Organizace dne: 

Zahájení, přivítání dětí a návštěvníků ( rodičů, prarodičů,sourozenců ), seznámení 

s programem a organizací dne. 

 

Pohádka ČERT A KÁ ČA – společně všichni v herně přípravné třídy 

- rozdělení dětí a rodičů do pracovních skupinek (dílen), odchod na 

jednotlivá pracoviště 

- po splnění úkolů dané dílny se děti vymění tak, aby postupně 

absolvovaly všechny připravené části projektového dne, 

tzv.“kolečko“ 

- zhodnocení prací, společné zopakování nově naučeného,  ukončení 

projektového dne 

 

   Náplň dne a jednotlivých dílen: 

 

1) Děti usazené v herně do kruhu diskutují s p.učitelkou o nastávajícím měsíci prosinci, o  

blížících se vánočních svátcích a jim předcházejícím 6.prosinci, o zvyklostech 

týkajících se tohoto dne (Mikuláš, anděl, čert, nadílka).     

2) Dramatizace pohádky Čert a Káča za pomoci maňásků. Všechny děti i s rodiči jsou 

společně v herně. Pro náš účel budou použity maňásky čerta, Káči, pasáčka. 

       Děj pohádky – viz. příloha. 

3) Po pohádce následuje rozdělení dětí do pracovních skupinek. Rodiče do- 

provází své dítě do jednotlivých dílen a budou mu při činnostech oporou. Do 

zaměstnání budou zapojeni i mladší sourozenci, kteří naší školu navštíví. 
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1. dílna – učebna Hv 

Úkol: nácvik písničky „ Písnička pro čerta“ 

Učitelka nacvičuje písničku při klavíru, děti používají při nácviku Orfovy  nástroje (dřívka, 

triangl a vlastnoručně vyrobená chrastítka). 

 

Text:    „ Písnička pro čerta“ 

1) Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší? Kdo tu řinčí řetězem a proč 

s Tebou přišel sem? 

2) Kdo jsi teď už všichni víme, my se čerte nebojíme. Nemáš-li co na práci, 

Můžeš dělat legraci. 

3) Chceš-li ale děti lekat, nebudeme déle čekat. Pošleme Tě nazpátek do veselých 

       pohádek. 

   Refrén: Rohatý, rohatý s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý střapatý. 

 

2. dílna – učebna přípravné třídy 

 

 Úkol: výroba čertovské masky na obličej  

 Motivační říkanka: 

                  Čerti a čertidla vařili povidla. 

                  A malý čertíček spálil si prstíček, 

                  když si chtěl osladit svůj mlsný jazýček. 

 

 Pomůcky: bílé výkresy A4, tužka, nůžky dětské, nůžky manikurové, voskovky, 

                  pastelky, fixy, klobouková guma, podložky  

Před započetím práce nutné poučení o bezpečnosti při práci s nůžkami. 

Postup: Děti dostanou předkreslenou masku čerta, mohou si vybrat mezi velkou či malou 

formou (obě šablony viz příloha). Masku si za pomoci rodičů vystřihnou. Oči, vyžadující 

práci s manikurovými nůžkami,vystřihují rodiče či učitelka. Masku si děti vybarví voskov-

kami (plošné vybarvování), detaily zvýrazní a dozdobí pastelkami a fixami. Do ušních částí 

masky – malinké otvůrky pro provlečení kloboukové gumy, upevnění aspoň trojitým uzlíkem, 

jež zabezpečí gumu před vyklouznutím- provádí učitelka či rodič.  
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Během práce- opakování říkanky. 

 

       3. dílna – učebna cvičné kuchyňky 

  

 Úkol:   pečení perníčků 

 Potřeby: těsto, vál, váleček, plechy na pečení, vykrajovátka čert, Mikuláš, anděl, vánoční 

motivy,), vajíčko na potření, mašlovačka, pečící papír 

 

Recept na medovníčky: 

 1/2 kg mouky 

 2 vejce 

 3 lžíce medu 

 20dkg práškového cukru 

 1/2 lžička sody bic.  

 1/2 kypřící prášek do perníku 

 1 lžička koření do medovníčků, skořicový cukr - podle chuti 

  80 g másla , nebo Hery 

  máslo, med rozpustit na mírném ohni, přidat vajíčka .  

  Promíchat ingredience sypké a po přidání rozpuštěného másla vypracovat těsto. 

  Nechat uležet. 

 

Postup: 

Děti si těsto rozválí a vykrojují zvolenými vykrajovátky. Motivy přenesou na plech, potřou 

rozšlehaným vejcem, dají do trouby péct. Vše za dopomoci a kontroly rodičů a učitelky. 

Pozor při vkládání do trouby- poučení o možnosti popálení! 

 

4. dílna – herna přípravné třídy 

Úkol:   nácvik říkadla s pohybovým doprovodem - „ Čertíci“ 

Říkadlo: „ Čertíci“ 

                Dupy, dupy, dupáníčko,             (silně dupeme) 

                to je malé zlobeníčko.                  
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                Jako čerti v pekle,                       ( poskakujeme, šklebíme se, děláme 

                chováme se vztekle.                     ble ble…) 

 

                Teď si pěkně lehneme,                 (lehneme si na zem) 

                už se ani nehneme. 

                Pojedeme na kole,                        (ležíme, nohama šlapeme jako 

                dojedeme ke škole.                       na kole) 

 

                Tam se pěkně posadíme              (sed na zemi) 

                a hezky se pohladíme.                (pohladíme vedle sedícího kamaráda) 

                Čerty v pekle necháme, 

                tlesky, tlesky, tleskáme.              (tleskání od piana po forte) 

 

Na vyplnění zbývajícího času před střídáním v další skupince mají děti připraveny omalo-

vánky s motivy čerta, anděla, Mikuláše. Omalovánky si děti odnášejí domů jako svou 

odměnu. 

 

4) Závěr projektového dne 

Po absolvování všech dílen se děti sejdou opět v herně. Zde si zopakují vše naučené a 

vyzkouší si své masky, které předvedou při Mikulášské nadílce. Perníčky, které učitelky 

během týdne dozdobí, budou použity jako dárečky a občerstvení při nadílce. 

 

 

HODNOCENÍ  PROJEKTOVÉHO  DNE  „ ČEKÁNÍ  NA  ČERTA 

konaného 29. listopadu 2011 

29. listopadu 2011  se našeho projektového dne zúčastnilo 18 dětí přípravné třídy a 

Pampelišky. Do naplánovaného programu a jednotlivých činností se zapojilo 12 rodičů s pěti 

sourozenci našich malých předškoláčků. 

 



 

Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 
 

                

   

 

Někteří rodiče s námi strávili celý pracovní den, jiní se přišli podívat jen na určitou jeho část. 

Po společném zahájení a seznámení s programem a organizací dne, byla dětem připomenuta 

tradice a význam slavení dne Svatého Mikuláše, kdo a proč jej provází.  Poté všichni se  

zaujetím vyslechli a shlédli maňáskovou pohádku Čert a Káča.      
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Ve skupinkách spolu se svými rodiči se děti postupně vyměnily na čtyřech pracovištích, kde 

se postupně učily písničky a říkanky s čertovskou tématikou, vyrobily si čertovské masky a 

upekly sváteční perníčky. Domů si odnášely krásné omalovánky jako odměnu za svou 

šikovnost.  

Rodiče byli nápomocni nejen radou. 

       

Šikovné ruce mají nejen naše maminky, ale i my, děti!      
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Kdyby nás čert slyšel zpívat, jistojistě by se k nám přidal a řinčel aspoň řetězem. 

                                                    

     

Na konci dne bylo možno číst spokojenost ve tvářích nejen dětí a p. učitelek, ale i rodičů. 

Doufáme, že společně prožitý čas bude ku prospěchu nám všem, ale především „našim“ 

dětem. 
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„ VÁNOCE, VÁNOCE P ŘICHÁZEJÍ…..“ 
Projektový den v přípravné třídě 

 

Projektový den :       Vánoce, vánoce, přicházejí…. 

Pedagogický dozor : dvě učitelky, dvě asistentky třídy 

Čas :                          dopoledne 

Datum:                      22. 12. 2011 

 

Charakteristika :    Ukázka spolupráce PT  s rodiči. Předvánoční čas je dobou příprav a 

těšení na "Ježíška". Pro děti je vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání. 

Záměrem je, aby se děti učily podílet se na navození sváteční atmosféry, například přípravou 

slavnostně prostřeného stolu pro rodiče a přípravou dekorace. Naším cílem je podporovat 

přirozenou dětskou radost a zvědavost a prožívání sváteční chvíle a rozvíjet u dětí potřebu 

pomoci nebo vědomě způsobit radost druhým (kamarádům, rodičům). Cílem tematického 

celku je především vytvoření vánočního pohody s  rodiči. Naším záměrem je probudit v 

dětech chuť obdarovávat lidi z blízkého okolí, rozvíjet dětskou jemnou motoriku, rozvíjet 

empatii, cit pro druhé, kamarádství. 

 

Specifické cíle :  

* rozvoj poznávacích procesů 

* rozvoj senzibility k okolí 

* rozvoj výtvarné představivosti, fantazie 

* rozvoj tvořivých schopností 

* vytváření pracovních návyků, organizace činnost  

  schopnost kooperace  při řešení úkolů  v týmu a s rodiči 

* umět se sám rozhodnout, vybrat si, samostatně pracovat   

* zvládnout základní hudební dovednosti 

* naučit se krátký text (píseň) 
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 Klí čové kompetence:  

 

Sociální a personální kompetence: spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá 

vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se 

jim 

Komunikativní kompetence: vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, 

mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

Kompetence v učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem 

něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se 

může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 

Organizace řízení učební činnosti : skupinová, frontální, individuální 

Organizace prostorová:   školní třída, herna, tělocvična 

Organizace časová:  jeden den 

 

0čekávané výstupy:  

  vymyslet svoji vánoční ozdobu 

  rozvíjet přátelství mezi dětmi  

  těšit se z dávání dárečků 

 znát vánoční zvyky 

 

Pomůcky:  - jablíčko, svíčka, ořech, ořechová skořápka, alobal,betlém, koledy, kapří šupiny, 

 ubrousky, vánoční cukroví, ovoce, pomeranč,hřebíček, chvojí, vánoční stromeček 

  

1.Příchod dětí do třídy za doprovodu zpěvu naučených koled.                                                      

2.Seznámení dětí v kruhu s tradicí vánoc. Besedujeme o tom, proč slavíme Vánoce - oslava   

narození Ježíška. 
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 3. Poznáváme vánoční tradice:  

o betlém  

o vánoční stromek 

o koledy (nejen jejich učení, ale i jejich poslech z kazety coby zvukové kulisy 

např. při výtvarných činnostech - navození atmosféry) 

o tavení olova 

o rozkrajování jablíček 

o pouštění lodiček 

o házení papučí 

o dávání si dárků 

o kapří šupiny pod talíř    

o ptáme se, jaké tradice se dodržují v rodině dětí      

o seznámíme se s tradicemi v zahraničí . 

4. Motivační cvičení - Vánoční ozdoby – jaké ozdoby bychom si mohli dát na 

stromeček?  

o krásnou špičku – stoj spatný, vzpažit, dlaně spojit nad hlavou, vytáhnout se z 

pasu co nejvýše  

o zvonečky – stoj spatný, vzpažit, ruce spojené nad hlavou, hlavou úklony do 

stran  

o andělíčky – leh na zádech, ruce suneme pomalu po zemi z upažení do 

vzpažení a zpět, dlaně směřují vzhůru  

o hvězdičky – leh na břiše – čelo opřené o podlahu, nohy zvedneme ze země, 

roznožíme a položíme na podlahu  

o koule – leh na zádech, chytneme se pod koleny, hlava ke kolenům, zkoušíme 

se rozhoupat  

o svíčky – leh na zádech, nohy zvednout ke stropu, bříško vtažené, hlavu 

zvednout z podložky – podíváme se, zda je svíčka rovně   
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 Příprava svátečního stolu pro rodiče: 

• Krátký rozhovor s dětmi o tom, zda pomáhají prostírat o Vánocích maminkám, co 

dávají na stoly, jak bychom to mohli uspořádat ve škole. Děti mají k dispozici vánoční 

ubrousky, různé dekorace, ovoce, cukroví, ořechy. Děti dle svých nápadů a 

představivosti za pomoci a rady učitelky připravují sváteční stůl pro rodiče.  

Úkol pro rodi če s dětmi:   

 

Plán činností: 

Děti se rozdělí do dvou skupin. První skupina si spolu s rodiči připravuje vánoční svícen 

z jablíčka, svíčky a chvojí. Při tom si povídají o vánocích, co by si přály od Ježíška pod 

stromeček a co všechno potřebujeme, aby k nám Ježíšek přišel. 

Druhá skupina pracuje s rodiči na vánočních tradicích. Pouštějí si lodičky, rozkrajují si 

jablíčka, napichují do pomeranče hřebíček a vyrábí si stříbrný oříšek. Poslouchají vánoční 

koledy. Vánoční atmosféru dokreslují koledy z CD, vůně, dekorace, kterou připravování děti 

s rodiči. 

Společná prohlídka dětských prací, nabídnou si své přinesené vánoční cukroví a společně 

s rodiči besedují o vánocích. 

Rodiče s dětmi shlédnou vánoční besídku v tělocvičně, kterou jim připravili děti z PT a žáci 

školy. 

Po vystoupení si žáci rozbalí vánoční dárky, které budou mít připraveny pod stromečkem. 

 

Zpracovala : Mgr. Jindřiška Gaďourková 
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VESELÁ  OLYMPIÁDA    

aneb „Malé rodinné klání“ 

 

Projektový den pořádaný 31. ledna 2012 

Místo konání:  tělocvična školy 

Organizace dne: 

A. Zahájení 

B. Vlastní soutěžní dopoledne 

C. Vyhodnocení, závěr dne 

 

A) Zahájení 

    Děti budou rozděleny do jednotlivých týmů. Týmy povedou rodiče. Každé družstvo, každé  

    dítě bude mít svoji barevnou symboliku ( barevný šátek, barevný kšilt) z důvodu  

    jednoduchého rozlišení. 

    Seznámení s průběhem dne. Stanovení pravidel, která je třeba během jednotlivých her  

    dodržovat- kontrolují rodiče, asistentky, učitelky. 

    Seznámení s pravidly bezpečného chování v tělocvičně. 

 

B)  Vlastní soutěžní dopoledne      

1) Hra Čertíci 

Pomůcky: švihadla 

Postup: 

Každé dítě dostane švihadlo, z kterého si udělá ocásek (strčí za tepláky tak, aby 

z kalhot vysely jen rukojeti švihadel, dospělí pomáhají a kontrolují délku“ocásků“).  

Děti se rozeběhnou po tělocvičně. Na znamení mají za úkol navzájem si ocásky 

posbírat. Jsou-li všechny ocásky sebrány, shromáždí si každý vedoucí své družstvo a 

spočítá ukořistěné ocásky. To družstvo, které jich má nejvíce, to vyhrává. 

Bodování: 3 – 2 – 1 bod (3 body má vítěz) 

2) Střelba na cíl 

Pomůcky: umělohmotné míčky, barevné kontejnery 
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Postup: 

Každé dítě má 3 míčky. Má za úkol trefit se do svého barevného kontejneru 

(vzdálenost asi 1,5 m), stejný úkol čeká i rodiče (vzdálenost 2,5 m). 

Které družstvo nastřílí více míčků, to vyhrává. 

Bodování = 1- 2- 3 b. (3b. vítěz). 

 

3) Šikovný lapač 

     Pomůcky: umělohmotné míčky, barevné plastové kontejnery 

     Postup: 

     Každé dítě má opět 3 míčky. Děti stojí ve vzdálenosti asi 4m od svého vedoucího, který 

     má v ruce kontejner. Děti míčky hází, rodič míčky lapá do kontejneru. 

     Hodnocení : Vyhrává to družstvo, jehož vedoucí chytí více míčků -1 – 2 –3b. (3b. vítěz) 

 

4) Závody s klubíčkem  

Pomůcky: klubíčko vlny pro každé družstvo 

Postup: 

Děti stojí v zástupu i se svým vedoucím a každé se drží vlákna klubíčka. 

Společně se pohybují po prostoru, obíhají metu, aniž by se vlákna pustily nebo je 

přetrhly. 

Hodnocení: první a nepřetrhne = 2b. 

                   Splní a nepřetrhne = 1b. 

                   Nesplní, přetrhne   = 0b. 

 

5) Přenášení předmětů 

Pomůcky: barevné zátky od PET lahví 

Postup: 

Družstva jsou nastoupena v zástupu. Děti vybíhají po jednom, vyhledají v zadaném 

prostoru 1 víčko své barvičky, běží zpět, vloží víčko do svého kontejneru.Poté vybíhá 

další dítě. 

Bodování: Vítězem je to družstvo, které vytřídí své zátky dříve -1 – 2 – 3b. (3b. vítěz) 

Obměna hry: Děti mohou přenášet a skládat puzzle, karty, číselnou řadu,…. 
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6) Hlemýžď 

Postup: 

Rodič je hlemýžď, dítě jeho domeček, který si hlemýžď sebou nosí (přenáší).  

Vedoucí přemísťuje dítě na nártu vlastní nohy. Dítě nesmí sklouznout . Na druhé straně 

se děti vymění. Tímto způsobem se vymění celé družstvo. Vyhrává to družstvo, které je 

přemístěno dříve. 

Bodování: 1 – 2 – 3b. (3b. vítěz) 

 

7) Provlékání kruhem 

Pomůcky: umělohmotné obruče 

Postup: 

Děti se drží v řadě za ruce. Rodič má v ruce obruč a postupně ji provléká přes těla dětí, 

aniž by se pustily. Pustí-li se některé z dětí, začíná vedoucí znovu od prvního hráče. 

Vyhrává ten tým, který splní úkol dříve. 

 

8) Sbírání jahůdek 

           Pomůcky: barevné zátky od PET lahví, plastové kontejnery 

Postup:                                                                                 

Po tělocvičně jsou rozsypány barevné zátky. (50 zátek každé barvy, barev je tolik co 

družstev.) Tělocvična je paseka, zátky jahůdkami. Každé družstvo sbírá jen svou barvu 

jahůdek. Které družstvo je dříve, to vyhrává.  

Bodování = 1- 2- 3 b. (3b. vítěz). 

 

9) Jízda na žíněnce (na dece) 

Pomůcky: lehké žíněnky, deky 

Postup: 

Dítě se posadí na žíněnku (na deku) a vedoucí je s ostatními dětmi tahá na druhou 

stranu tělocvičny. Tam se děti vymění.Vystřídají se všechny děti. Vyhrává to družstvo, 

které „se povozí“ dříve. 

Bodování = 1- 2- 3 b. (3b. vítěz). 
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10) Indická žena  

Pomůcky: plastové talíře 

Postup: 

Členové týmů si postupně položí na hlavu plastový talíř a mají za úkol obejít s ním co 

nejrychleji metu. Talíř ji z hlavy nesmí spadnout. Které družstvo dříve, to vyhrává.  

Bodování = 1- 2- 3 b. (3b. vítěz). 

 

11) Míčková válka 

 Pomůcky: síť na volejbal, plastové míčky 

 Postup: 

           Soutěží dvě družstva proti sobě. V každém poli je mužstvo se 30 míčky.Děti mají za  

           úkol přehazovat v daném časovém intervalu míčky na území svého protivníka.  

           Po odeznění signálu hra končí. Vyhrává to družstvo, na jehož území je méně míčků. 

Bodování = 1- 2- 3 b. (3b. vítěz).  Obměna: děti míčky překopávají 

 

12) Vpusťme míč! 

Pomůcky: volejbalový míč, plachta 

Postup: 

           Hráči jednoho družstva drží napnutou plachtu a mají za úkol v daném časovém 

           intervalu umístit co nejvíce míčů do středového otvoru (vstřelit gól). 

Bodování: Družstvo dostává tolik bodů, kolik míčů „vstřelí“. 

 

C) Ukončení projektového dne 

Na závěr sportovního dne budou vyhlášeny výsledky jednotlivých družstev, předány 

diplomy dětem i zapojeným rodičům spolu se sladkými odměnami. 
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DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  KARNEVAL  

 

Projektový den „Dětský maškarní karneval“je název společného setkání rodičů a ostatních 

rodinných příslušníků spolu se svými dětmi, s ostatními dětmi pří- pravné třídy a 

pedagogickými pracovníky školy. Ukázka spolupráce PT s rodiči. 

 

Pedagogický dozor : dvě učitelky, dvě asistentky pedagoga 

 

Datum konání :  29. února 2012 

 

Specifické cíle :  

• rozvoj pohybových schopností dítěte 

• vést dítě k vytvoření návyku potřeby pravidelného pohybu – cvičení 

• posilování smyslové vnímání 

• rozvoj hrubé i jemné motoriky 

• z prožívání činností a her navozovat radostné pocity dítěte 

• rozvíjet poznatky o hodnotách přátelství, o chování kamarádů k sobě 

navzájem, dodržování tradic a zvyklostí 

• probouzet úctu k rodičům, posilovat vztah dítěte k rodině 

• posilovat osobnost dítěte 

• zachovávat tradice a zvyklosti 

• umět se uvolnit a vyjádřit spontánní radost 

• zdravá sebeprezentace, zdravé sebeprosazování 

Očekávané výstupy:  

• dítě dovede překonat ostych před ostatními 

• dodržuje stanovená pravidla, porozumí pravidlům, přijímá je a res-    pektuje 

• dbá na svoji bezpečnost 

• spoluvytváří prostředí pohody 
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• posilování rodinné soudržnosti 

• spolupráce s rodinou, zapojení rodičů do dění v PT                          

               

 Klí čové kompetence : 

  

 Předškolní vzdělávání – Sociální a personální kompetence :  

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• pomáhá slabším, rozpozná nevhodné chování 

• ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnos-  

     tech se domlouvá a spolupracuje 

• vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost, 

• chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 

• je schopno respektovat druhé, vyjednává, přijímá a uzavírá kompro- misy 

• dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

• je schopno chápat, že lidé jsou různí, umí být tolerantní k jejich odliš-nostem a 

jedinečnostem 

.  

Činnostní a občanské kompetence: 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznává svá slabá místa 

• váží si práce a úsilí druhých 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých 

• dovede spolupracovat ve skupině 

     

Organizace prostorová:  třída a herna , prostor celé školy pro promenádu masek     

Organizace časová:  1 den 

 

Organizace dne: 

A.  Příprava masek, zahájení karnevalu 

B.  Promenáda masek školou 

C.  Maškarní rej 
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D. Vyhodnocení masek, vyhodnocení karnevalu, závěr 

 

A)  Příprava masek 

Za pomoci učitelek a svých rodičů se děti převléknou a připraví ke karnevalové-  mu  

dovádění. Všichni se shromáždí v herně přípravné třídy, která bude karne-valově vyzdobena. 

Zde budou rodiče i děti přivítáni a karneval bude zahájen. 

 

B)  Promenáda školou 

Děti se chytí za ruce a vytvoří barevného maškarního hada, který se „proplazí“ 

celou školou, aby starší spolužáci měli možnost nasát karnevalovou atmosféru 

a pokochat se zhotovenými maskami.   

 

C)  Vlastní maškarní dovádění, maškarní rej 

 

     1.  Představení masek 

Všechny masky se posadí na koberec do kruhu a postupně se představí (jméno, příjmení, 

jakou masku znázorňují). Dospělí prezentují vzor, děti napodobují. 

 

 

2. Tanec s metlou 

Pomůcky: CD přehrávač, koště ozdobené mašlí 

Postup: 

Děti utvoří dvojice a tancují spolu. Učitelka má místo partnera koště. Jakmile se hudba vypne, 

všichni si musí partnera vyměnit. Nejpomalejší, jenž zůstane sám, tancuje s koštětem. 

Hodnocení: Každá dvojice, která opouští soutěž, vybírá si 1 lísteček z „kouzel-ného“ pytlíku. 

Vítězná dvojice - po 2 lístcích. 

 

(Poznámka: Kouzelný pytlíček- v něm jsou složeny lístečky s nápisy: lízátko, žvýkačka, 

bonbónek, had. 

Děti si vždy po odsoutěžení zaloví v pytlíčku a vytáhnou symbol odměny, kterou obdrží na 

závěr karnevalu.  
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2. Tanec s míčky 

Pomůcky: CD přehrávač, dostatek molitanových míčků (mohou být i krabičky od zápalek) 

Postup: 

Děti opět tancují ve dvojicích, jsou čelem přitisknuti k sobě, neboť čelem svírají míček. 

Míček jim při tanci nesmí vypadnout. Dvojice nesmí stát na místě, musí se stále  pohybovat 

(aspoň se pohupovat na místě). Která dvojice přijde o míček, ta vypadává. Hraje se do 

poslední vítězné dvojice. 

Hodnocení: Každá dvojice, která opouští soutěž, vybírá si 1 lísteček z „kouzel-ného“ pytlíku. 

Vítězná dvojice - po 2 lístcích. 

 

3. Pěvecké a recitátorské dovednosti 

Masky se prezentují jako zpěváci či jako recitátoři s básní či písní dle vlastního výběru. 

Každý zpěváček či přednašeč si za odměnu (za odvahu) vybere 2 lístečky. 

4. Lentilkový souboj 

Pomůcky: barevné lentilky, brčka, misky 

Postup: 

Každý soutěžící má před sebou 2 misky. Lentilky z jedné misky má za pomoci brčka, tedy 

nasátím, přenést do misky druhé. Soutěžit budeme ve trojicích. 

Hodnocení: první –3 lístečky, druhý – 2 lístečky, třetí – 1 lísteček. 

 

5. Soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnici 

Pomůcky:  CD přehrávač, karti čky a tužky pro hodnocení, diplomy, odměny 

Postup: 

Děti mají možnost v tanečním reji předvést své pohybové schopnosti. Nejdříve společný 

tanec, potom tanec ve skupinkách, aby rozhodčí měli dostatek času děti pozorovat a zhodnotit 

jejich schopnosti. 

Všichni soutěžící si vytáhnou z kouzelného pytlíčku dva lístečky.  

 

6.  Nafukování balónků 

Pomůcky: nafukovací balónky 
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Postup: 

Soutěží se po trojicích, úkolem je co nejdříve a co nejvíce nafouknout balónek. 

Všichni hráči = 1 lísteček, vítězové = 2 lístečky. 

 

D.  Vyhodnocení nejlepších masek a tanečníků, závěr karnevalu 

V průběhu posledních soutěží napíší rozhodčí, tedy všichni rodiče a pedag. pracovníci, na 

připravené lístky 3 nejlepší tanečníky a 3 nejšikovnější tanečnice, tři nejnápaditější masky 

z řad chlapců, tři z řad dívek. Hlasy se sečtou. 

Na závěr karnevalu budou všichni vítězové vyhlášeni. Obdrží diplom a malou odměnu. 

Závěr: Zhodnocení průběhu karnevalu, celkové atmosféry, výměna lístečků 

za sladkosti. 

 

„ VÍTÁNÍ  JARA „  
Projektový den v přípravné třídě 

Projektový den :       Vítání jara 

Pedagogický dozor : dvě učitelky, dvě asistentky třídy 

Čas :                          dopoledne 

Datum:                      23.3. 2012 

 

Charakteristika :  Záměrem tohoto integrovaného bloku je vzbudit v dětech zájem o 

probouzející se přírodu. Pro děti je vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání. 

Záměrem je, aby se děti učily vážit si života ve všech jeho formách. Vnímat, že svět má svůj 

řád, je rozmanitý, pestrý, různorodý a pozoruhodný. Úkolem vzdělávacího tématu je seznámit 

děti se základní znaky jarní přírody a naučit je žít v probouzející se přírodě.  

 

Specifické cíle :  

* rozvoj pohybových schopností 

* rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

* rozvoj tvořivosti 

* rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
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* být citlivý ve vztahu k živým bytostem, věcem 

* vytváření pracovních návyků 

* hledání řešení, možností, variant 

* umět se sám rozhodnout, vybrat si, samostatně pracovat   

* zvládnutí základních hudebních dovedností 

* naučit se krátký text (píseň) 

 

Klí čové kompetence:  

Sociální a personální kompetence: chápat, že nespravedlivost, ubližování a lhostejnost se 

nevyplácí. Umět žít ve společenství ostatních lidí (kamarádů). Vytvoření základních aktivních 

postojů ke světu, k životu a ke kultuře a umění. 

Komunikativní kompetence: přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými dětmi a 

dospělými. Dokázat vyjádřit své prožitky, pocity, nálady. Vyjadřovat se prostřednictvím 

hudební, výtvarné a HP činnosti. 

Kompetence k učení: soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, chtít 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; vyjadřovat smysluplně své nápady a 

myšlenky, improvizovat a mít radost z aktivit, na kterých se podílí. 

 

Organizace řízení učební činnosti : skupinová, frontální, individuální 

Organizace prostorová:   školní třída, herna, pobyt venku 

Organizace časová:  jeden den 

 

0čekávané výstupy: 

* znát znaky jara 

* rytmická a pohybová činnost 

* naslouchat slyšenému – vyprávění, přednes 

* pozorovat prostředí a života v něm 

* dbát na bezpečnost v cizím prostředí 

 

Pomůcky:  - tvrdý papír, pastelky, žlutý míček, nůžky, obrázky jarních květin, lepicí páska, 

text písní a básní, říkanek, ozvučná dřívka, „Morena“. Pohádka „O zeleném vajíčku“. 
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Úkol pro rodi če s dětmi:  rodiče se zapojí do výroby klíče, vystřihnou, vybarví a přilepí na 

dveře. Doprovodí děti k řece Bečvě a vhodí „Morenu“ do vody. 

 

Plán činnosti:  

1. Příchod dětí do třídy za doprovodu zpěvu písně „ „Jarní písnička“, „ Hřej sluníčko, hřej..“ 

doprovod pohybem v kruhu . 

 Komunitivní kruh – děti jedním slovem vyjádří, co je jaro – asociace. Povídání o jaru – 

obrázky jarních květin. Děti správně pojmenují, vytleskají, vyťukají dřívky. 

2. Motivace – co, jsem našla cestou do školy. Klíč, kterým máme zamknout zimu a 

odemknout jaro. Rozhovor: o jaký klíč může jít – ( děti jmenují). 

3. Práce s rodiči – vystřihnutí klíče, vybarvení, nalepení. Děti povzbuzujeme, motivujeme 

barvou jara a sluníčka. 

4. Motivační cvičení : „Jaro“  – báseň s doprovodným pohybem. 

5. Hra : „Hledání jarních kytiček“  - schované ve třídě. Děti hledají, pojmenovávají a 

doprovázejí říkankami. (Táta včera na venku,..Tulipán…).  

6. Jóga „Pozdrav slunci“ -  pohybová chvilka  zaměřená na správné a rytmické dýchání a 

uvolnění.  

7.  Cviky se žlutým míčkem „ Sluníčko“. Předávání sluníčka v kruhu  v sedu na turka z jedné 

ruky do druhé, ve vzpažení,  koulení sluníčka v sedu rozkročném kamarádovi. 

7. Motivace – pohádka „ O zeleném vajíčku“. Děti se volně položí na záda a četbou  

připomenu dětem blížící se svátky Velikonoční ( pátou neděli  Postní – „Smrtná“).V krátkosti  

se děti  a rodiče seznámí s tímto starým zvykem. Ukážeme si „ Morenu“ a  společně půjdeme 

k řece Bečvě oživit tento zvyk. Připomenout dětem , čeho si mají všímat cestou k řece Bečvě 

(probouzející se jarní přírody- květin, broučků… a zároveň upozornit děti na správné chování 

a bezpečnost při pobytu venku. 

 

Zapsala : Mgr. Gaďourková Jindřiška 
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Projektový den:  

Mámo, táto, podívejte, co všechno vím a umím! 

Dopravní soutěž 

Hlavním záměrem projektu bylo seznámit děti se základními pravidly chování v dopravním 

provozu, znát základy bezpečné jízdy na koloběžce, na kole, ochrany zdraví před úrazem a 

zdokonalení pohybových dovedností. To vše s účastí a zapoje-ním rodičů. 

 

Očekávané výstupy:  

• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí  

• uvědomovat si nebezpečí, se kterým se dítě může ve svém okolí setkat, a mít 

povědomí o tom, jak se bezpečně chránit  

• rozlišovat některé obrazové symboly (dopravní značky), porozumět jejich významu  

• chápat prostorové pojmy vpravo/vlevo, orientovat se v prostoru i v rovině 

• rozlišovat, co prospívá zdraví, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu 

známých neohrožovalo své zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých  

• vyjadřovat se samostatně a smysluplně, naučit se zpaměti krátké texty  

• zachycovat skutečnosti ze svého okolí i své prožitky   

• respektovat předem vyjasněná pravidla  

• zvládat jednoduché praktické situace, chovat se přiměřeně a bezpečně na ulici, na 

hřišti 

Věková skupina: 4 - 7 let 

Den konání: 27. září 2012 

Organizace dne: 

Úvod (herna): 

Motivační říkanka:   
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 Koloběžka 

 Jede, jede koloběžka, 

 kdo ji nemá, všechno zmešká. 

Já se držím koloběžky, 

 kdo ji nemá, chodí pěšky. 

 

Povídání  v kruhu- semafor pro chodce, pro dopravní prostředky, povinné části kola, 

koloběžky, základní pravidla platící pro chodce, pro jízdu na koloběžce, na kole, 

nejdůležitější dopravní značky. 

 

Pomůcky: 

Kolo, koloběžka, obrázky dopravních značek, semaforů 

Pohybová chvilka 

• zařadíme cvičení – napodobujeme šlapání na kole  

• dbáme na správné provádění cviku  

• střídáme pomalé a rychlé tempo (jízda na kole po rovince, do kopce, z kopce, jízda na 

koloběžce- odrážíme se jednotlivou nohou 

• využijeme říkadlo: 

Jedu, jedu z kopečka, vrzají mi kolečka. 

Jakpak by ti nevrzaly, když je nemáš namazaný.  

• po cvičení zařadíme relaxaci a vydýchání 

Po společném úvodu se děti i rodiče rozdělí do skupinek, dostanou každý svou kartič-ku pro 

zápis splněných úkolů (i rodiče) a pod vedením p. učitelek absolvují jednotlivá stanoviště. 

Jednotlivé úkoly (jednotlivá stanoviště): 

1. Jízda s kolečky 

Pomůcky:  dětská kolečka, kužely k vytyčení slalomové trasy, barevné míčky 
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Úkol: 

- Dítě má za úkol projet slalomovou dráhu s balonky naloženými na dětských kolečkách 

a balónky neztratit. Pokud míčky ztratí, musí si je sesbírat. Potom pokračuje v jízdě . 

Místo: školní hřiště 

 

2. Semafor  

Pomůcky:  

velká lepenková krabice se třemi otvory coby semafor, barevné míčky (červený, žlutý, 

zelený)     

Úkol: 

Děti mají za úkol trefit se míčkem do otvoru v semaforu (trefí se do otvoru =1b., 

správnou barvou do správného otvoru =2body) 

      Místo: třída 

 

3. Autíčko z garáže 

Pomůcky:  z krabic vyrobená autíčka, k nim přivázaný delší provázek zakončený papírovou  

ruličkou od alobalu 

Úkol: : Dítě„vyváží“ auto z garáže= namotává provázek na ruličku, přitahuje auto k sobě. 

Který řidič vyveze auto první? 

Místo konání: chodba 

 

4. Dopravní puzzle 

Pomůcky:  zafóliovaný obrázek auta – A4, rozstříhaný, z něj vytvořené puzzle 

Úkolem :  je poskládat puzzle. Úkol není hodnocen časově, záleží jen na správnosti složení. 

Místo: třída 

 

5. Omalovánky s dopravní tématikou 

Pomůcky:  jednoduché omalovánky- semafor, jízda na kole, na koloběžce, situace na 

vozovce, dopravní značky,..                                                             

Úkol: dítě si vybere libovolnou omalovánku a vymaluje ji. 

Místo: třída 
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6. Házení barevných kroužků na cíl 

Pomůcky:  tři barevné stojany (v barvách semaforu), barevné lepenkové kroužky- žluté, 

červené, zelené 

 Úkol: děti přiřazují  (starší házejí) kroužky na stojánky.  

Místo: chodba 

 

7. Lovení autíček 

Pomůcky:  Ryby (autíčka)= zafóliované obrázky (dopravní prostředky, hračky, zvířata,,,) – 

na každém obrázku kancelářské sponky, udice = ukazovátko s provázkem, na němž je 

přivázán magnet) 

Úkol:  Obrázky jsou rozloženy na koberci, dítě má vylovit zadaný dopravní prostředek.  

(Přitáhne si jej magnetem za sponku.) Obtížnost volíme podle věku a dovedností  dítěte 

(vyloví zadaný dopravní prostředek, vyloví jeden libovolný,…)  

Místo: herna přípravné třídy 

 

8. Jízda na koloběžce v jednom pruhu 

Pomůcky:  koloběžky, na hřišti jsou vyznačeny dva jízdní pruhy (vyznačení provazy, 

krepovým papírem,…) 

Úkol: děti mají za úkol projet trasu jen v jednom pruhu bez přejetí do pruhu druhého. 

Místo: školní dvůr 

Pro rodiče: jízda s nákupním vozíkem naloženým vlastními dětmi (dítětem) 

 

Závěr projektového dne: 

vyhodnocení aktivit, pro všechny zúčastněné pamětní list, pro nejlepší diplom, sladká odměna 

pro všechny. 
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 Další motivační říkanky:   

 

                  Ježek, ježek, ježek, měl pět koloběžek… 

 

                      Kdekdo říkal: „Ježku, půjč mi koloběžku!“ 

                      Přiletěla straka, slíbila mu draka. 

                      Přiloudal se čolek, ten mu slíbil vdolek. 

                      Přiskákala žabka, slíbila mu jabka. 

                      Přihopkal zajíc, ten mu slíbil krajíc. 

                      Pátou koloběžku půjčil ježek ježku. 

                      Když je potom hledal, nikdo mu nic nedal. 

                      Žába, zajíc, straka, vzali před nám draka. 

                      Ježek, ježek, ježek, měl pět koloběžek. 

                      Teď má život těžký, musí chodit pěšky.   

 

                       

                     Koloběžka 

                     Jede, jede koloběžka, 

                     kdo ji nemá, všechno zmešká. 

                     Já se držím koloběžky, 

                     kdo ji nemá, chodí pěšky. 

 

                 

zpracovala : Bc. Jana Nováková 
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Projektový den 

Výlet na divadelní představení 

 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA  
do Městského divadla Zlín 

Tento projektový den bude zaměřen na návštěvu města Zlín a shlédnutí divadelního 

představení klasické pohádky PERNÍKOVÁ CHALOUPKA . 

 

Den konání:     čtvrtek 18.října 2012 

Program dne:   8:30 odjezd ze školy 

                        10:00 divadelní představení 

                        13:30 návrat do školy 

Cíl konání:  

• sváteční prožitek v krásném prostředí skutečného divadla, což je prostředí pro naše 

děti zcela neznámé 

• nácvik a upevňování zásad společenského chování 

• návštěva divadla jako důvod pro sváteční společenské oblečení a nevšední prožívání 

této významné události                  

 

O divadle - Městské divadlo Zlín 

Městské divadlo Zlín je repertoárovou divadelní scénou středoevropského typu. Nepřetržitě 

od roku 1946 spoluvytváří historii českého divadla a patří k jeho nejprogresivnějším scénám. 

Umělecký kredit zlínského divadla oceňuje odborná kritika i divácká veřejnost, je institucí, na 

jejíž půdě se setkávají čeští, polští a slovenští umělci. Divadlo plní ve Zlíně roli multifunkční-

ho stánku kultury. Pořádá ples, koncerty i akce pro děti, prosklené vstupní prostory slouží 

jako výstavní galerie. V řadě mimorepertoárových aktivit vyniká pořádání festivalu Setkání – 

Stretnutie, který je přehlídkou původní dramatické a inscenační tvorby zejména českých a 

slovenských divadel. 
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Naplnit prostorné jednosouborové divadlo je náročné. Zlínskému divadlu se to daří zásluhou 

uvážlivé dramaturgie. Nabízí svým návštěvníkům pestrý a široce zaměřený repertoár od 

muzikálů až po komorní hry, v němž nechybí inscenace objevné, původní a nové. Každoročně 

se umísťuje na čelních příčkách v nominacích na nejvyšší ceny. Práce uměleckého souboru 

byla oceněna třemi individuálními Cenami Thálie, cenou diváků přidruženou k cenám Alfréda 

Radoka jakož i cenou diváků pro nejlepší inscenaci přehlídky České divadlo 2009. 

Městské divadlo zvládá i roli důstojného reprezentanta města, Zlínského kraje a České 

republiky. Dosáhlo mimořádných úspěchů při účinkování na festivalech v Německu, Slovin-

sku, Rakousku, Polsku a Slovensku. Řada významných ocenění, dlouhodobá divácká přízeň a 

dobrá hodnocení teatrologů dlouhodobě řadí Městské divadlo Zlín v celorepublikovém 

hodnocení na přední místo. 

Profesionální divadlo ve Zlíně bylo založeno v srpnu 1946 s názvem Divadlo pracujících. 

Domovskou scénou mu byla budova dnešní Malé scény. V současné budově sídlí od listopadu 

1967. Jeho architektonicky velkoryse řešená budova byla v době svého otevření největším 

divadelním stánkem v ČSSR s bohatou výtvarnou výzdobou, sálem pro 800 diváků a 

obrovským jevištěm s nejmodernějším vybavením. 
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Projektový den  

 
Poznávací výlet do ZOO Ostrava 

 
Tento podzimní projektový den bude zaměřen na návštěvu ZOO Ostrava . 

Výlet je organizován pro děti navštěvující Pampelišku a přípravnou třídu naší školy, 

jejich rodi če a sourozence. 

 

Doba konání :            středa 7. listopadu 2012 

Doba trvání výletu :  v 8:00 odjezd společně autobusem od školy, 

                                    návrat mezi 15:30 a 16:00 hod. 

                                        

Organizace dne: 

- 8:00  odjezd od školy směr Ostrava 

- 9:30 příjezd do Ostravy 

- prohlídka ZOO v rodinných skupinkách 

- 14:00 odjezd směr Lipník nad Bečvou 

 

 

Z historie ZOO Ostrava 

50. léta – počátky v Ostravě – Kunčičkách  

Historie vzniku ostravské zoologické zahrady je úzce spjata s aktivitami horníků dolů 

Zárubek a Alexander při budování tzv. Hornického sadu v Ostravě – Kun-čičkách.  Sad začal 

vznikat v r. 1948 na šestihektarovém pozemku poblíž dolu Alexander. Vzniklý přírodní park 

sloužil k rekreaci. V roce 1949 rozhodnuto zřídit ve vznikajícím parku i tzv. zoo - zahradu. K 

prvním chovancům patřil je-den srnec, dvě srny a pět bažantů. K nim brzy přibyli pávi a po 

dokončení volié-ry i další ptáci. Oficiálním datem vzniku ostravské zoo se stal 26. říjen 1951, 
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kdy byla schválena její první zřizovací listina. Nejcennějším zvířetem kunčické zoo byl samec 

slona indického Pepík. 

60. léta – stěhování a výstavba nové zoo ve Slezské Ostravě  

V roce 1956 se začalo s výstavbou nové ZOO. 

V únoru 1960 probíhalo stěhování zvířat z Kunčiček. Zvířata byla umístěna do provizorních 

dřevěných staveb a klecí převezených z Kunčiček, tedy do podmí-nek, které si dnes 

dovedeme jen těžko představit. 

 

Zoologická zahrada byla pro veřejnost otevřena 1. 5. 1960 a nutno dodat, že v té době byla v 

podstatě jedním velkým staveništěm. Výstavba pokračovala v roce 1963 velice pomalu. 

Postupně byl dotvořen základní návštěvnický okruh, tak jak jej známe dnes a byla 

vybudována základní infrastruktura potřebná pro fungování zoo (zejména zookuchyně, 

centrální seník apod.). V této etapě také vznikla většina hlavních expozic a pavilonů, zejména 

expozice medvědů, pavilon opic, pavilon šelem a „starý“ pavilon slonů. S výjimkou expozice 

medvědů slouží v různě pozměněné podobě tyto pavilony dodnes. 

V 60. letech se kolekce zvířat rozrostla o některé výrazné druhy. V zoo se tak objevil lední 

medvěd, sajgy tatarské, aligátoři severoameričtí, plameňáci nebo první lidoopi - šimpanzi 

“Lumba”, “Ňumba” a “Peggy”. 

Transportem desetiletí byl dovoz slona afrického “Petra” z pražské zoo v roce 1965. V roce 

1967 byla dovezena samice slona indického “Soňa”, která v Ost-ravě žila až do roku 1991. O 

dva měsíce později pak sedmiletá samice hrocha obojživelného “Róza”. V červenci 1968 byl 

na hraničním přechodu Rozvadov převzat od pracovníků Zoo Köln roční sameček hrocha 

obojživelného “Honza”, který jako jediný z uvedených zvířat žije v ostravské zoo dosud. 
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70. léta – vstup do první ligy  

V roce 1975 byl pro veřejnost otevřen pavilon hrochů. Ze sedmdesátých let pochází také 

původní dětská zoo a expozice pro gibony na rybníku u dnešního výběhu slonů.  Dnes slouží 

pro chov lemurů.V dolní části zahrady byly postaveny dva prostorné příkopové výběhy jako 

základ budoucí expozice afrických kopytníků. Tyto výběhy sloužily několik let pro chov lam, 

velbloudů, kulanů nebo poníků. Expozice afrických zvířat byla dostavěna až v osmdesátých 

letech stejně jako další rozestavěné stavby ze sedmdesátých let - pavilon vodních ptáků, 

malých šelem a výukové středisko. 

Rok 1972 byl rokem nejrozsáhlejšího dovozu zvířat z tehdejšího SSSR. Byl importován pár 

mláďat medvěda ledního “Fram” a “Vega”, trio losů a trio velbloudů dvouhrbých. V roce 

1974 dorazil do zoo další mimořádně cenný transport - nosorožci tuponosí “Natal” a “Dinah” 

pocházející z Jihoafrické republiky. 

 

80. léta – počátek stagnace 

V chovatelské oblasti se již neobjevuje tolik nových druhů jako v předchozí dekádě, přesto 

stojí za zmínku např. medvědi syrští, binturongové či orangutan. Sameček orangutana 

„Bimbo“ se stal jedním z nejpopulárnějších zvířat ostrav-ské zoo osmdesátých a začátku 

devadesátých let.  

Poprvé je v historii českých a slovenských zoologických zahrad odchováno např. mládě 

plameňáka kubánského, levharta cejlonského, bernešky havajské, rysa červeného nebo labutě 

trubače.   

 

90. léta – doba útlumu ale i postupné stabilizace 

Ve druhé polovině 90. let se objevují nové voliéry dravých ptáků (1997), nová expozice rysů 

a voliéry papoušků a handicapovaných ptáků (vše 1998), nových seníků se dočkali jeleni 

(1999). 



 

Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 
 

Z nových druhů zmiňme rysy kanadské nebo siky vietnamské. Dochází k výraz-nému 

rozšíření chovu papoušků a vrubozobých ptáků. Důkazem navracející se stabilizace a 

pomalého vzestupu ostravské zoo bylo její přijetí do prestižní Evropské asociace 

zoologických zahrad a akvárií (EAZA) v roce 1996.  

 

Milénium – čas nového rozvoje 

Stejně jako ve druhé polovině devadesátých let, pokračovala i v prvních letech nového 

tisíciletí výstavba expozic menšího rozsahu. V roce 2000 to byl nový výběh pro lvy a zimo-

viště plameňáků. Za zlomovou událost lze považovat výstavbu a otevření nového a moderního 

pavilonu slonů (2004). Současně byla v tomto roce ostravská zoo přijata do Světové asociace 

zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Zejména díky finanční podpoře a přízni zřizovatele 

zoo statutárního města Ostrava byly postupně dokončeny a zpřístupněny nové expozice pro 

poníky a osly, voliéra pro supy bělohlavé, voliéry ptáků Tibetu a Číny, expozice jeřábů a 

pandy červené. V roce 2005 byly dokončeny a zpřístupněny botanické stezky, na něž navázala 

výstavba nových skleníků  sloužících jako zázemí botanického oddělení. Ostravská zoo se tak 

začíná profilovat nejen jako zoologická, ale rovněž i botanická zahrada. Vrcholem rozvoje 

první dekády nového milénia bylo dokončení a otevření (2010) nového expozičního 

komplexu pro medvědy a hulmany nazvaného Čitván a nové dětské zoo. 

V chovatelské oblasti došlo na jedné straně k postupnému ukončení chovu některých velkých 

druhů savců (např. pumy, jaguáři, lední medvědi, nosorožci), současně však došlo k výrazné-

mu rozšíření druhové pestrosti o druhy v Ostravě dříve téměř nechované, jako jsou plazi, 

ryby, obojživelníci a bezobratlí. Mezi největší chovatelské novinky nového milénia lze vedle 

toho řadit lemury Sclaterovy, jeřáby sibiřské, pardály obláčkové atd. 

 

2011…… - další směřování  

Přestavby se dočká jeden z rybníků, který bude mimo jiné sloužit jako průchozí ostrovní 

expozice s volně se mezi návštěvníky pohybujícími lemury. Dalším projektem je expozice pro 

tuleně a tučňáky. Možnost pozorovat plavající tučňáky pod sklem výrazně zvýší atraktivitu 
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této části zoo a snad i v očích návštěvníků plnohodnotně nahradí zde dříve chované lední 

medvědy. 

V ostravské zoo doposud nevyužitý způsob prezentace zvířat nabídne návštěvníkům asijské 

safari, které je plánováno na louce za výběhem velbloudů. Nové expozice se dočkají také 

tygři, a to na doposud nevyužívané ploše lesa na cestě od pavilonu afrických zvířat (plochou 

zhruba desetkrát větší než je stávající výběh tygrů). Součástí komplexu, bude rovněž velká 

průchozí voliéra vodních ptáků. Nejnáročnějším z plánovaných projektů bude přestavba 

pavilonu vodních ptáků na pavilon evoluce, který bude přednostně určen pro skupinu 

šimpanzů a některých dalších druhů afrických primátů a bude doplněn o řadu menších druhů 

zvířat. 

Vedle těchto „velkých“ projektů bude zoo i nadále pokračovat s celou řadou změn menšího 

rozsahu, jako jsou např. estetizace starších pavilonů či budování menších expozic naší fauny v 

rámci botanických stezek. 

Podzimní návštěva v ZOO 
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Podzim umí být krásně barevný. A mnozí příznivci naší zoo tvrdí, že právě na podzim, kdy 

se zbarvuje listí stromů do nápadných žluto-oranžovo-červených odstínů, je nejkrásnější. 

Pojďme se o tom přesvědčit, než všechno listí opadá…  

 

V těchto dnech  mohou návštěvníci obdivovat krásně se vybarvující stromy, me-zi něž patří 

například dub bahenní (Quercus palustris), který se nachází u pavi-lónu Tanganika. Jde o u 

nás zdomácnělou dřevinu s krásnými listy a zajímavou stavbou koruny. Patří k nejatraktivněji 

zbarveným listnáčům volné přírody u nás. Dalším nepřehlédnutelným druhem je popínavá 

rostlina s příznačným náz-vem přísavník pěticípý též loubinec pěticípý (Parthenocissus 

quinquefolia), jehož ohnivě červené olistění upoutá na první pohled. Je k vidění, kromě jiných 

lokalit, právě u pavilonu Tanganika, kde je jím porostlá celá jedna stěna stavby. U 

venkovního výběhu šimpanzů lze obdivovat stromy rodu javor (Acer) či habr (Carpinus) v 

jejich červeném a žlutavém hábitu. 
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Co zajímavého nám ZOO Ostrava může nabídnout: 

 ( zajímavosti a základní informace před odjezdem) 

               

 

Nejčerstvějším přírůstkem ostravské zoologické zahrady je mládě gibona bělolícího, které 

přišlo na svět 24. října 2012. Jedná se již o druhé mládě tohoto kriticky ohroženého primáta, 

které se zde narodilo. 

Matkou mláděte je dvanáctiletá samice Sulu, která zde v loňském roce odchovala svého 

prvního potomka. Snad díky získaným zkušenostem zvládne odchov i druhorozeného 

potomka. Vzhledem k tomu, že se jedná o ohrožený druh, je jakýkoli nepřirozený zásah do 

odchovu ze strany člověka vyloučený. Přirozený odchov rodiči je to jediné a správné řešení. 

Samička zatím o mládě příkladně pečuje. Mládě tráví čas výhradně u své mámy na břiše 

přidržujíc se pevně její srsti. Často se také vydatně krmí mateřským mlékem. Návštěvníci 

mají možnost celou giboní rodinku pozorovat v pavilonu opic. Obě mláďata jsou od sebe na 

první pohled rozeznatelná nejen velikostí, ale také barvou, čerstvě narozené mládě má světle 

zbarvenou srst (jako máma), starší mládě je naopak černé (jako táta). Přesto to ale neznamená, 

že mladší je samička a starší sameček…  
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Pravidla chování v ZOO Ostrava 

Aby si návštěvníci ZOO Ostrava mohli naplno vychutnat zážitky, které tento zoopark 

nabízí,je nutné, aby každý dodržoval pravidla, která jsou součástí návštěvního řádu ostravské 

zoologické zahrady. Několik z nich si zde uveďme: 

1) Do areálu ostravské ZOO je zakázáno vstupovat se psy nebo jinými domácími zvířaty. Každý se rád 

prochází se svými mazlíčky, ale existuje spousta vhodnějších míst. Zvířata v expozicích jsou rušena 

přítomností jiných zvířat a také riziko znečištění areálu ZOO Ostrava zvířecími exkrementy je 

nepřípustné. 

2) Je zakázáno vstupovat do zoologické zahrady s nafukovacími balónky. Při prasknutí tyto hračky 

vydávají hluk, který by mohl zvířata polekat a navodit jim stresovou náladu. 

3) Krmit zvířata je nepřípustné. Spousta lidí vidí v krmení zvířat dobrý skutek, ale není tomu tak. 

Věřte, že zvířata v ZOO Ostrava jsou krmena přesně tak, jak je potřeba, a mnohem vhodnější a 

vyváženější stravou než je schopen poskytnout kterýkoli návštěvník. Taktéž je zakázáno provokovat či 

jakkoli rušit zvířata. 

4) V areálu ostravské zoologické zahrady jsou viditelně vyznačené cesty, po kterých se můžete 

pohybovat. Je zakázáno přelézat ploty, a jakkoli jinak opouštět návštěvnické stezky. Zvláštní důraz je 

kladen na zákaz navštěvování výběhů divokých šelem :-). 

5) Je zakázáno využívat k pohybu po zooparku jakýkoli dopravní prostředek včetně kolečkových 

bruslí, kol, skateboardů a dětských vozítek. Toto opatření zaručí bezpečnou návštěvu jak vám, tak 

ostatním návštěvníkům ZOO Ostrava. 

6) Čistota ZOO je důležitá. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo označené odpadkové koše, nebo 

jakkoli jinak znečišťovat zoologickou zahradu. 

7) V ostravské ZOO žijí i zvířata, která se volně pohybují po celém areálu. Je zakázáno se jich dotýkat 

i krmit je. 

8) Flóra je součástí zoologické zahrady v Ostravě stejně jakou fauna. Je zakázáno poškozovat 

květiny a zeleň jakýmkoli způsobem, a taktéž není povoleno sbírat plody, které se zde 

nacházejí. 
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Přílohy :  

   DIPLOM   

                                                        ZA 
 

NEJLEPŠÍ  MASKU               místo 
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                         DIPLOM   

                                                        ZA 
 

NEJLEPŠÍ  MASKU               místo 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           DIPLOM   

                                                        ZA 
 

NEJLEPŠÍ  MASKU               místo 
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   DIPLOM          
 

MASKA -TANEČNICE               
místo 
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     DIPLOM          
 

MASKA -TANEČNÍK               
místo 
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       DIPLOM         
 

MASKA -ZPĚVAČKA             
  místo 
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      DIPLOM         
 

MASKA -ZPĚVÁK               
  místo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


