
Ústřední téma naší školy: 

NA  KŘÍDLECH  LETÍ  PŘÁNÍ  A  SNY  NAŠICH  DĚTÍ       
Ústřední téma školy je motivem naší práce, vyjadřuje naše snažení o to, aby veškeré dění vycházelo, 

co nejvíce ze  zájmu dítěte. Je podkladem pro náš ŠVP a směřuje k hlavním cílům RVP PV. 

Vycházíme z toho, že přání a sny jsou založeny na dětské fantazii, jsou inspirovány děním v okolí,  

v přírodě, v rodině i ve společnosti. Chceme, aby u nás děti byly šťastné a spokojené a aby v péči o ně 

byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. 

Záměrem je rozvoj osobnosti dítěte s pozitivním vztahem k sobě i k druhým, rozvoj hudebních, 

praktických a komunikativních dovedností, vytvoření vzdělávacího potenciálu s citovým postojem 

k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k technice, k vesmíru, k planetě Zemi a její historii. 
 

V dvouletém období se zaměříme na rozvoj matematické gramotnosti s řešením logických 

matematických postupů a vnímání elementárních matematických souvislostí v přímém kontaktu. 

Povedeme děti k tomu, aby získané zkušenosti uplatňovaly v praktických situacích a v dalším učení. 

Na cestě za poznáním probudíme v dětech chuť objevovat, dívat se kolem sebe, naslouchat a poznávat,  

zvládat nároky života, chovat se ohleduplně k druhým, k přírodě a nebude jim jedno, v jakém prostředí 

žijí, současně se dotkneme environmentálního vzdělávání. 

Budeme rozvíjet samostatnost dětí v rozhodování a jednání, jejich tvůrčí samostatnost a rozvoj 

zdravého sebevědomí, 

Podpoříme rozvoj komunikativních dovedností ke sdělování svých prožitků, rozvoj logopedické 

prevence a rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní s podporou čtenářské gramotnosti.  
 

Vzdělávání dětí probíhá dle nastíněných podtémat :                                                                                                         

* CESTOU POZNÁNÍ  *  CESTA SVĚTEM * 

Z hlediska klíčových kompetencí se zaměřujeme na soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. 
 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání z hlediska přípravy pro další rozvoj:  

Kompetence k učení:  

- získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, orientuje se v řádu a dění  

  v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence k řešení problémů: 

- řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě  

  nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární  

  matematické souvislosti 

- rozlišuje řešení, která jsou funkční a která nefunkční, dokáže mezi nimi volit 

Kompetence komunikativní: 

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

- dovede využít informativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie,  

  počítač, audiovizuální technika, telefon, atp.) 

Kompetence sociální a personální: 

-samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc k slabším, rozpoznává 

  nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

Kompetence činnostní a občanské: 

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že  

  naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění 

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 

  váží si práce i úsilí druhých.                                                                        - 
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Podtéma :    CESTOU POZNÁNÍ. 
      

Charakteristika a záměr integrovaného bloku: 
 

V tomto podtématu se vydáme cestou poznání, nahlédneme do pohádek a budeme je využívat 

k upřesnění početních představ a matematických pojmů, k hledání funkčních řešení vedoucí k cíli 

pomocí praktických zkušeností. Podtéma vybavuje děti dovednostmi pro další poznávání jako je 

kritické myšlení, dovednost pracovat s informacemi, tvořit, učit se učit, spolupracovat, nebát se 

projevit svůj názor, komunikovat. V průběhu celého roku budeme dětem nabízet podnětné prostředí, 

které mají možnost poznat přímým kontaktem, praktickými činnostmi, bádáním a tvořením.  

Na základě prožitků povedeme děti k uplatňování vlastních nápadů, seberealizaci i řešení problémů 

společně či individuálně. Budeme se zamýšlet nad psychickou pohodou dítěte v rámci rozvoje jeho 

osobnosti v moderním pojetí vzdělávání. Podtéma umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených 

souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.  

Cílem našeho snažení jsou děti zdravě sebevědomé, které si ví rady v různých situacích. 
Integrované bloky jsou zpracovány tak, aby pokryly hlavní cíle a vycházely z praktických životních 

problémů, situací a vzájemných vztahů. Téma se váže k nejrůznějším událostem v průběhu roku, 

k ročním obdobím, společenským situacím spojeným s různými svátky, slavnostmi a výročími, rodině, 

škole, umění, jejichž náplň je realizována prostřednictvím tematických celků : 
 

*  S pohádkou do zahrádky * Pohádková zima * Pojď pohádko mezi nás * 
 

Z hlediska klíčových kompetencí se zaměřujeme na: 
 

Kompetence k učení  

* soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom  

   jednoduchých pojmů, symbolů * 

* 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* 

Kompetence k řešení problémů  

*  řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší,  

    experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací*  

* užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických  

   postupů* 

Kompetence komunikativní  

*dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky*  

* ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní*  

Kompetence sociální a personální 

 * ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

    spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky, pravidla * 

Kompetence činnostní a občanské  

* svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat * 

* odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se  

   daným okolnostem * 



Tématický celek :     S pohádkou do zahrádky         
Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

 
V tematickém celku navštívíme s pohádkou krásu podzimní zahrady, která nabízí příležitosti pro 

celostní rozvoj dítěte, má vliv na budování matematických představ, zpracování zrakových vjemů. 

Vnímání zahrady nám přináší pestrou paletu barev, umožňuje přímý kontakt dětí s přírodou. 

Z pracovních činností spojené s pohádkovou zahradou si děti odnesou mnoho užitečných 

znalostí, dovedností a postojů do svého budoucího života. Tématem získají informace o 

pěstování a péči o rostliny, o sklízení a zpracování plodů, rozpoznají vybrané druhy ovoce, 

zeleniny a bylinek. Praktickými ukázkami, porovnáváním děti poznávají na základě prožitků  

a logických úvah a vztahů, že vše má svůj řád. 

Tematický celek také vede k uvědomování si přirozených změn v podzimní přírodě,  

k poznávání hodnot věcí i lidské práce, umožňuje pozorovat a prozkoumat měnící se přírodní, 

technické jevy všemi smysly a nevšedními zážitky. 

 

 
 

Cílem je  

- Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky *osvojení si poznatků o těle a 

jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě* rozvoj a užívání všech smyslů. 

- Rozvoj jazykových dovedností receptivních – vnímání, naslouchání, porozumění * Rozvoj 

paměti a pozornost*rozvoj zájmu o učení* vytváření základů pro práci s informacemi * 

Poznávání sebe sama, získání sebevědomí a osobní spokojenosti. 

- Rozvoj sociální citlivosti, respektu a přizpůsobivosti*posilování prosociálního chování 

v dětské herní skupině. 

- Vytvoření základů aktivních postojům světu, k životu*osvojení si poznatků o prostředí ve 

kterém dítě žije. 

- Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám* osvojení 

si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí. 

 

                                           

 

                                                



Tématický celek :     Pohádková zima          
Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

V tomto tematickém celku nahlédneme do zimních pohádek, které nás provedou chladným 

zimním obdobím. Děti poznávají, že příroda poklidně spí pod sněhovou peřinou, vnímají 

krásu zimní přírody a sníh využívají ke sportovním hrám a otužování. 

Ideou tématu je nabídnout dětem možnost „osahat“ si nejrůznější materiály a využít je k rozvoji 

matematických schopností, vyzkoušet si různé výrobní techniky,postupy při práci s materiálem.  

Činnosti zaměřit na vnímání a pojmenovávání prostorových vztahů ve třech základních osách: 

horno-dolní, předo-zadní, pravo-levé a chápání pojmů souvisejících s orientací v prostoru. 

Děti si také v tématu uvědomí citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem, budou 

prožívat nejkrásnější období v roce – adventní čas, vánoce. Utužují elementární poznatky o 

zimním období, jak se změny v počasí a v přírodě odráží v chování a v životě lidí, jak se 

chránit před nachlazením, úrazem, jak předcházet nemocem. 

Konec zimy si připomeneme fašaňkem, karnevalem a vynášením Morény. 

 
Cílem je  
 

- Rozvoj koordinace a rozsahu pohybu, koordinace ruky a oka*osvojení si věku přiměřených 

praktických dovedností. 

- Rozvoj řečových schopností produktivních – výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování* 

Kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-

logickému ( pojmovému) * Rozvoj tvořivého sebevyjádření*rozvoj schopností získané dojmy 

              a prožitky vyjádřit. 

- Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních**osvojení si 

dovedností pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem. 

- Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny. 

- Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním, technickém prostředí o 

vývoji a neustálých proměnách*vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se 

živou i neživou přírodou. 

                                                        

                                                                



 
                                                                     

 

Tématický celek :   Pojď pohádko mezi nás     
Časový plán:  4 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

Tématem přivoláváme pohádky zalité sluncem a rozkvetlou přírodou. Pohádky nám pomohou 

naplánovat aktivity umožňující orientaci v jarním a letním přírodním prostředí, ve kterém 

budeme získávat předčíselné a základní číselné představy v rovině porovnání, řazení, třídění a 

budování pojmu přirozeného čísla. Uvědomíme si jednotlivé části a celky a jejich vzájemné 

uspořádání v prostoru. 
Projekt je zaměřen na poznávání různého pracovního či pohádkového prostředí a vytváření pozitivního 

vztahu k němu. Vede k pochopení lidských činností, které prostředí chrání a zlepšují nebo také 

poškozují, smyslem bude posílit oblast environmentální výchovy. 

Záměrem tematického celku je i uvědomit si změny v přírodě spojené s příchodem jara a léta, poznat 

tradice a zvyky, svátky v tomto období (Velikonoce, Den Země, pálení čarodějnic, Svátek matek,  

Den rodin, Den otců, Den dětí apod.). 

Velkou motivací je využití letního času a vykonávání všech činností v přírodě. 

 
Cílem je  

 

-  Rozvoj  fyzické i psychické zdatnosti* uvědomění si vlastního těla*vytváření zdravých životních  

   návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. 

-  Osvojení si některých poznatků, které předcházejí čtení a psaní*rozvoj zájmu o psanou podobu  

   jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)* 

   Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie*osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich  

   funkci- abeceda,čísla* Rozvoj schopnosti citové vtahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat*  

   *rozvoj estetického cítění a prožívání. 

-  Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních *ochrana osobního  

   soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 

 -  Rozvoj společenského i estetického vkusu*rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí-  

    (spolupracovat, spolupodílet se) a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 

-  Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také  

   poškozovat a ničit*rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 

 

                                          
 

 



Integrovaný dlouhodobý blok  pro školní rok   2021 -2022 

Podtéma :    CESTA  SVĚTEM.              
      

Charakteristika a záměr integrovaného bloku: 
V tomto podtématu se vydáme na cestu do světa, kde se zaměříme na budování a rozvoj 

matematických představ, na vnímání prostoru, času a různých směrů a vytváření představy o tvarech, 

polohách, počtu. Klademe důraz na vnímání dvou objektů současně, chápaní vztahu celku a jeho částí, 
uspořádávání dané skupiny na základě dějové a časové posloupnosti. 

Středem našeho zájmu je DÍTĚ. Chceme ho dobře připravit na situace, které ho budou v životě a 

v okolním světě cekat, na situace, které bude muset zvládnout. 
Podtéma umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na 

svět a aktivní postoj k němu. Na cestě po světě probudíme v dětech zájem a chuť dívat se kolem sebe, 

naslouchat a poznávat. Na základě prožitků povedeme děti k uplatňování vlastních nápadů, 

seberealizaci i řešení problémů společně či individuálně.  
Podtéma se také váže k nejrůznějším událostem v průběhu roku, náplň podtématu je realizována 

prostřednictvím tematických celků: 

Změna času      *        Dny se krátí     *     Směr slunečních paprsků 
 

                                             
 

Z hlediska klíčových kompetencí se zaměřujeme na: 
Kompetence k učení  

* učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění* 

* učí se spontánně i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje. Při zadané  

   práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno se dobrat k  

   výsledkům* 

Kompetence k řešení problémů  

* pochopí jednoduché algoritmy a řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích *   

* rozlišuje řešení, která jsou funkční, a řešení, která funkční nejsou- dokáže mezi nimi volit * 

Kompetence komunikativní  

*ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 

otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog*  

* domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci*  

* ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim naučit * 

Kompetence sociální a personální 

 * spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. Dodržuje  

    dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim * 

* je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem * 

Kompetence činnostní a občanské  

* spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu  

   je zachovávat * 

* ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je  

   může ovlivnit * 

*chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 



Tématický celek :     Změna času          
Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

 

Našim záměrem je seznámit děti s novým prostředím, přiměřeným a přitažlivým způsobem 

vytvořit společná pravidla vzájemných vztahů na základě praktických činností a vlastních 

zkušeností při hrách a společně vykonávaných činnostech. Praktickými ukázkami děti vnímají 

časové změny v průběhu dne, týdne, měsíce a celého roku. Učí se orientovat v prostoru, 

částečně se orientují v čase a upevňují si časové pojmy. Na základě logických vztahů je učíme 

poznávat analogové hodiny a digitální hodiny, zaměřujeme se na odhalování podstatných  

znaků a hledáme vzájemné souvislostí mezi nimi – poznáváme druhy hodin. 

Tik tak hodiny, jsou do každé rodiny.  
 

Podzimní blok také vede praktickým bezprostředním kontaktem k odhalování souvislostí 

mezi přírodou a člověkem. Svou barevností inspiruje především k výtvarným, hudebním 

činnostem a podporuje rozvoj matematických schopností s využitím darů přírody. 

Děti se průběžně seznamují se změnami v podzimní přírodě, která jim nevšedními zážitky 

umožňuje pozorovat měnící se přírodní jevy.  
 

 

Cílem je  

- Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností* osvojení si poznatků a dovedností 

k podpoře zdraví, osobní pohody i pohody prostředí * rozvoj a užívání všech smyslů 

- Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností. * Posilování přirozených 

poznávacích citů, radost z objevování* přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení 

slovně- logickému ( pojmovému). Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city 

plně prožívat *získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

- Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému * rozvoj kooperativních dovedností. 

- Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí-spolupracovat, spolupodílet se, přináležet  

              k tomuto společenství( k ostatním dětem) a vnímat, přijímat základní hodnoty v tomto    

              společenství uznávané * poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření 

              v rámci přirozeného sociokulturního prostředí. 

- Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu*  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 

                                              



Tématický celek :     Dny se krátí          
Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 
 

Tento tematický celek vybavuje děti dovednostmi pro další poznávání jako je tvořivé myšlení, 

dovednost pracovat s informacemi, učit se učit, spolupracovat, nebát se projevit svůj názor, 

komunikovat, posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost. Zábavným 

způsobem děti poznávají - Proč jsou v zimním období kratší dny? * provádí konkrétní 

operace s materiálem či předměty- odhad, porovnávání, uspořádání, přiřazování, třídění apod. 

* záměrně sledují objekty a určují jejich vlastnosti, znaky, funkce. 
 

V zimním bloku se zaměříme na poznání dalších změn v přírodě, přiblížení charakteristických 

znaků zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí. Děti si budou uvědomovat citovou vazbu 

k rodinným příslušníkům a k lidem, budou prožívat nejkrásnější období v roce – adventní čas.  

Povede děti k poznávání tradic, zvyků na Mikuláše a o vánocích. Děti si budou uvědomovat 

citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem,  

V další části zimního období děti poznávají, že příroda poklidně spí pod sněhovou peřinou, 

vnímají krásu zimní přírody a sníh využívají ke sportovním hrám a otužování, také se seznámí 

s masopustním veselím, které vyvrcholí karnevalem v MŠ. 

 
Cílem je  

- Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě*rozvoj  

              pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky-   

              koordinace  ruky a oka, koordinace rozsahu pohybu, dýchání. 

- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházející čtení psaní. 

Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora zájmu o učení * 

kultivace smyslového vnímání *vytváření základů pro práci s informacemi. 

Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání. 

- Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních*posilování  

              prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem - v rodině, v MŠ. 

- Rozvoj společenského a estetického vkusu*rozvoj základních kulturně společenských 

postojů, návyků a dovedností dítěte, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a 

zvládat jeho změny. 

- Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám*rozvoj 

úcty k životu ve všech jeho formách* pochopení, že změny způsobené lidskou činností 

mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 

 

                                       



 

Tématický celek : Směr slunečních paprsků       
Časový plán:  4 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 
 

Důraz je kladen na psychickou pohodu dítěte v rámci rozvoje jeho osobnosti v moderním 

pojetí vzdělávání. Pozorováním slunce rozvíjíme přírodovědné znalosti a dovednosti v oblasti 

matematických představ- určujeme různé směry v rovině (přímka, úsečka), porovnáváme 

velikosti (výška, délka, šíře, hmotnost), upevňujeme znalost geometrických tvarů. 

Dětí poznávají pomocí her sluneční soustavu, vliv tepla na různé materiály, rostliny a 

živočichy a také jak se chránit před pobytem na sluníčku. Vnímají zákonitosti odrazu světla, 

je zde posilována kreativita a představivost v souvislosti pohybu těla a stínu. Na elementární 

úrovni se učí děti chápat význam slunečního svitu pro růst rostlin a získávají praktické 

zkušenosti z pěstování rostlin. 
 

Záměrem jarního bloku je uvědomit si změny v přírodě spojené s příchodem jara. 

Tematický celek je plánem aktivit, umožňuje orientaci v jarním a letním přírodním prostředí. 

Děti poznávají tradice a zvyky, svátky tohoto období - Velikonoce, Pálení čarodějnic, Den 

země, Svátek matek, Den dětí, Den rodiny, Den otců apod.). 
 

Cílem je  

- Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu* rozvoj  

  fyzické a psychické zdatnosti. 

- Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 

  hudební, pohybové, dramatické). * Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj 

  paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie *osvojení si poznatků o znakových  

  systémech a jejich funkci- abeceda, čísla* 

  Rozvoj poznatků,  schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. 

- Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými*rozvoj sociální  

   citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti. 

-Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, rozvoj  

  dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat* osvojení si základních  

   poznatků o prostředí, v němž dítě žije.  

-Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,  

  společností,planetou Zemí*osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání činností ¨ 

  v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho  

  nebezpečnými vlivy. 

                                                   
 

Na tématické celky navazují krátkodobé plány společných akcí školy, které 

jsou přílohou  ŠVP . 



 


