
 

 

 

                                                                   

                                                                                                                                 

                                                                             

               

TVP -Kalendář akcí 

Podzim 

Zima 

Jaro 

Léto 



 

 

Třídní vzdělávací obsah 

Vzdělávací obsah je rozpracován do integrovaných bloků. 

Bloky v sobě zahrnují různá témata, odvíjejí se od různých ročních období,  

kulturních tradic, poznávání světa, ale i od praktických životních situací,  

se kterými se děti setkávají.  

Časový prostor pro jednotlivé bloky je otevřený,  

flexibilní a dostatečně volný pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                

 

      

   

 

 

                 

           

                  

           

 

Září -  Kamarádi ve školce 

 Naše třída a moji kamarádi – adaptace 

 Učím se být kamarád – všechny znám 

(jméno, značky) 

 Celou naši školičkou (prostory, zaměstnanci) 

 Babí léto (loučení s létem, změny v přírodě) 

 

Říjen – Poslední paprsky slunce 

 Podzimní zahrádka – co nám dala 

zahrádka (ovoce, zelenina) 

 Podzimní kytička 

 Hrajeme si s podzimem (plody, odlet 

ptactva) 

 Ten můj drak, vyletěl až do oblak 

 

Listopad – Čarování s podzimem – „čáry, máry“ 

 Když padá listí 

 Co umí vítr a déšť (znaky podzimu) 

 Zvířátka v lese (jak se chystají na zimu) 

 Když kamarád stůně (jak předcházet 

nemocem, oblékání, zdravá strava, části 

lidského těla) 

Podzim 

V tomto období je naši snahou vytvořit dětem příjemné a 

kamarádské prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. 

Důležitou součástí tohoto bloku bude i poznání nových kamarádů 

a všech ostatních, se kterými se děti budou setkávat a kteří o ně 

pečují. Tento blok dále úzce souvisí s přírodou, pohybem a zdravím. 

Budeme se zabývat změnami v přírodě, sklizní ovoce a zeleniny a 

ukládáním zvířátek k zimnímu spánku. Zaměříme se i na 

pozorování podzimních prací lidí a popovídáme si o vhodném 

oblečení v souvislosti s počasím. Abychom byli zdraví, budeme 

poznávat lidské tělo a naučíme se, jak ho chránit před nemocemi. 



 

                                  

                      

 

          

         

             

            

Prosinec – Vánoční dárek 

 S čerty nejsou žerty – Čerte, čerte chlupatý 

 Vánoční dárek – Vánoční trhy (MŠ, ZŠ, 

LŠ) 

 Besídka u vánočního stromečku 

 

Leden – Hrajeme si a učíme se 

 Co přinesly Vánoce (den hraček) 

 Tři králové 

 Paní Zima čaruje - křehká krása (znaky, 

pokusy s vodou) 

 Zvířátka a ptáci v zimě (krmítko, krmelec) 

 

Únor – Zamrzlý rybníček 

 Karnevalový rej - Masopust 

 Co děláme během celého dne (dny v týdnu, 

měsíce, roční období) 

 Bez práce nejsou koláče (kde pracuje 

maminka a tatínek) 

 Zimní radovánky – sportujeme na sněhu  - 

hory (bezpečnost) 

 Zima 

Společně s dětmi budeme prožívat adventní čas těšením se na 

Mikuláše a na Vánoce. Všechny činnosti povedou k adventnímu 

zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, zpívání koled a 

vyrábění dárečků a přání. A už je tu paní Zima. Zahalí krajinu do 

bílé peřiny a my se vydáme pozorovat její krásy. Naučíme se 

pečovat o zvířátka, která v zimě pomoc lidí potřebují. Sněhu 

využijeme k zimním hrám, radovánkám i ke sportování na naší 

zahradě, v okolí i na horách. Na závěr tohoto bloku  oslavíme 

Masopust. Vyrobíme společně masky, vyzdobíme třídu a pustíme 

se do karnevalového reje. 



               

             

 

 

 

   

 

    

 

                       

Březen – První jarní paprsky 

 Moje nejkrásnější pohádková knížka 

 Vstávej semínko (příroda se probouzí) – 

Vítání jara + vynášení Moreny 

 Zvířátka a jejich mláďátka 

 Těšíme se na Velikonoce – hledání 

velikonočního zajíčka, svátky jara 

 

 

Duben – Přírodu chránit a čistit budem 

 Den Země – úklid okolí školky, lesa, třídění 

odpadu 

 Hrajeme si na dopravu – čím cestujeme 

 Kdo nám pomáhá (policie, hasiči, lékaři) 

 Čarodějnický rej (Filipo-jakubská noc) 

 

 

Květen – Jarní kvítí 

 Kytička pro maminku – Den matek 

 Otvírání studánek 

 Šel zahradník do zahrady (péče o záhonky) 

 Procházka naší obcí 

Jaro 

Jaro je za dveřmi. Těšíme se, svlékáme si zimní kabáty, uvidíme 

první jarní květiny a uslyšíme zpívat ptáky. Teplé sluneční 

paprsky probudí jarní přírodu a my se společně rozhlédneme kolem 

sebe a všechny jarní změny budeme pečlivě pozorovat. Z vajíček se 

vyklubou kuřátka, a ta nám prozradí, že se blíží Velikonoce a 

s nimi známé lidové  tradice. Po Velikonocích navštívíme 

knihovnu .Společně  budeme pečovat o naši přírodu v okolí a pak 

si užijeme čarodějnický rej. Rozkvetlá májová příroda nám 

připomene, že se blíží svátek našich maminek a také navštívíme  a 

vyčístíme studánku v našem okolí. 



 

                         

 

 

 

                

 

                        

                   

Červen – těšíme se na prázdniny 

 Den dětí 

 Léto máme všichni rádi 

 Cesta do zoo 

 Zahradní slavnost 

 

 

 

 

Červenec – Vodní svět 

 Co žije ve vodě – v řece, v rybníku, 

v nádržích, loděnice  

 Pyžamová párty 

 

 

 

Srpen – cestohrátky 

 Co se dělo o prázdninách 

 Vláček motoráček 

 

 

Léto 

Blíží se začátek léta konec školního roku. Červen se začervenal 

prvním lákavým ovocem a my si budeme užívat krásných letních 

dnů. Užijeme si výletů, zahrady, ochutnáme jahody a třešně, 

budeme si hrát v pískovišti a také prožijeme společnou noc ve 

školce. Svátek dětí oslavíme s dobrou náladou sportovními hrami 

a soutěžemi a společně se podíváme nejen za exotickými zvířátky. 

A pak se rozloučíme s našimi „školáky“. Budeme cestovat lodí i 

vláčkem a pak hurá na prázdniny! 


