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SEZNAM DĚTÍ 
Třída – MEDVÍDCI – 11 dětí   

                                                    p. uč. Bc. Křesťanová Jana      
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Brabenec Hubert 
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Kotěra Filip 
Vencová Klára 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REŽIM DNE VE TŘÍDĚ 
MEDVÍDKŮ 

6,30 - 7,30- děti se scházejí ve třídě Soviček 
 

7,30 – 8,30- děti jsou ve třídě Medvídků – činnosti a hry dle vlastního 
                          výběru, úklid  
 

7,30 - 8,30- svačina dle své potřeby  
 

8,30 - 9,30-  
-Z počátku školního roku - činnosti podporující adaptaci dvouletých dětí v 
MŠ a aktivity rozvíjející osobnost a sebeobsluhu dítěte dle jeho individuálních 
dispozic.  
-Po příchozí adaptaci - poznávání a dodržování společných pravidel chování, 
orientování se ve známém prostředí, postupné zvládání běžné činnosti a 
požadavky při sebeobsluze, stolování a hygieně, zahrnování společných her a 
jednoduchých činností v jemné motorice (puzzle, kostky, víčka, volná kresba, 
modelína…), logopedické chvilky (četba pohádky, popisování obrázků, 
gymnastika mluvidel, dechová cvičení) 
-Dle možností a schopností dětí - výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti 
spojené s praktickými ukázkami, pohybové hry ve venkovním i vnitřním 
prostředí a další aktivity vhodné pro dvouleté děti. Respektovat individualitu 
dítěte. 

 9,30 - 11,30 - hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

 

11,30 - 12,00 - hygiena, oběd ve třídě Myšiček 
 

12,00 - 14,00  - příprava na odpočinek, odpolední odpočinek; děti vstávají 
postupně dle potřeby a vybírají si činnosti takové, aby nerušily spící děti   
 

14,00 -15,00 - odpolední svačina   
 

14,30 -16,30 - činnosti dle vlastního výběru do odchodu dětí domů. Za 
příznivého počasí pobyt na zahradě. 
 
Režim dne není striktně daný – je možné ho pružně upravovat podle potřeby. V 
průběhu dne jsou dětem nabízeny různé aktivity, které jsou zaznamenávány do 
týdenních plánů.  
 
 



PRAVIDLA TŘÍDY 
Pro společné soužití, harmonii a pohodu ve třídě jsou nutná pravidla. Během 
prvních pár týdnů si s dětmi o pravidlech povídáme a vytváříme si je. 
Motivujeme hry a činnosti tak, aby si děti samy uvědomovaly, co je dobré a co 
špatné. Zaměřujeme se zejména na to, jak bychom se měli chovat mezi 
kamarády, k dospělým, jak předcházet konfliktům, nedorozuměním, a jak je 
případně řešit, učíme se správné hygieně a tomu, jak zacházet nejen 
s hračkami, ale i s věcmi obecně. 

Společně si vše zapíšeme a vyvěsíme na síť, která je umístěna ve třídě. Tak 
máme veškerá pravidla na očích a můžeme si je neustále připomínat, v případě 
potřeby je i použít. O správném chování v MŠ si samozřejmě s dětmi povídáme 
nejen v prvních týdnech, ale také v průběhu celého roku. 

V tomto roce máme název třídního vzdělávacího plánu „Poznáváme svět 
s Brumdou a Čmeldou“, po celou dobu nás tedy budou provázet a pomáhat 
s dodržováním námi stanovených pravidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHARAKTERISTIKA TVP 
 
Třídní program navazuje na naše bohaté pedagogické zkušenosti a je zároveň 
dalším krokem k hledání nových přístupů a zkvalitňování naší práce. Vychází 
ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s 
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 
 
Nejvyšším cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, 
přirozený a zdravý rozvoj jeho osobnosti, umožnění seberealizace, podpora 
samostatnosti a získávání praktických dovedností. Snažíme se probouzet v 
dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Je pro 
nás důležité co dítě prožívá, co cítí, co se učí… 
 
Jestliže chceme pracovat v souladu RVP musíme mít po celou dobu práce s 
dětmi na mysli tři základní otázky: 
 
 

1. Co se dítě učí? / komunikovat, praktické dovednosti…/ 
2. S jakou hodnotou se dítě setkává? / spolupráce, spoluúčast, tolerance 

.../ 
3. Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí? / možnost prožít 

radost ze zvládnuté dovednosti…/ 
 
 
Naše třída se jmenuje – Medvídci. Zapsáno máme 11 dětí – ve věkovém 
složení: 2 – 3leté. 
 
 
Snažíme se zaměřit na pečlivé vybírání činností, aktivit i pracovních listů tak, 
aby byly dodrženy všechny individuální potřeby našich dětí.   

 
 
 
 
 
 

 



TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNÉ 
PRÁCE 

 
 

ZÁŘÍ- VÍTÁNÍ V KOUZELNÉ ŠKOLCE 
VÍTÁME DĚTI VE ŠKOLCE 
- seznamování dětí  
HLEDÁME SI KAMARÁDY  
- kamarádi, vztahy mezi dětmi, tvoření pravidel 
HRAJEME SI 
- hry a hračky 
NAŠE RODINA 
- rodina, můj domov   
 

ŘÍJEN-ČMELDA A BRUMDA POUŠTÍ DRAKY  
JDEME NA HOUBY 
- houby 
VÍTÁME PODZIM 
-znaky podzimního počasí 
MÁME RÁDI OVOCE 
- ovoce 
SLAVÍME HALLOWEEN 
- Halloween 
SKLÍZÍME ZELENINU 
- zelenina 
 

LISTOPAD- VČELÍ MEDVÍDCI VYRÁŽÍ DO LESA 
NÁVŠTĚVA LESA 
- stromy 
KRMÍME LESNÍ ZVÍŘÁTKA 
- lesní zvířátka 
U DOKTORA 
- lidské tělo, nemoci  
NA RYBÁCH 
- ryby  
 
 
 

 



PROSINEC- VÁNOCE U VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
PŘÍCHOD MIKULÁŠE 
- čerti 
VÁNOČNÍ TRADICE 
- vánoční zvyky, tradice 
PROŽÍVÁME VÁNOČNÍ POHODU  
- vánoční čas 
 

LEDEN- BRUMDA A ČMELDA STAVÍ SNĚHULÁKA 
PŘIŠLA ZIMA 
- zimní počasí, znaky zimy 
POZNÁVÁME BARVY A TVARY 
- barvy, tvary 
SPORTUJEME 
- zimní sporty, oblečení, ochranné pomůcky 
POZORUJEME PTÁČKY V KRMÍTKU 
- poznáváme ptáčky 
 

ÚNOR- BRUMDA A ČMELDA JDOU NA KARNEVAL 
VYBÍRÁME POVOLÁNÍ 
- druhy povolání 
JEDEME DO PRAVĚKU  
- dinosauři, pravěk  
V CIRKUSU 
- karneval, cirkus 
NÁVŠTĚVA VESMÍRU 
- planety, slunce, hvězdy 
 

BŘEZEN- JARO U VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
ČTEME KNÍŽKY 
- svět knih, pohádky 
PRÁZDNINY  
- čas odpočinku  
VÍTÁME JARO 
- jarní počasí 
PRÁCE NA ZAHRÁDCE 
- rostliny, práce na zahradě 
 
 
 
 
 



 

DUBEN- ČMELDA A BRUMDA PLETOU POMLÁZKU 
VELIKONOČNÍ TRADICE 
-velikonoční zvyklosti 
SLAVÍME VELIKONOCE   
- Velikonoce 
NA FARMĚ  
- domácí zvířata a jejich mláďata 
PROŽÍVÁME DEN  
- dny v týdnu 
JEZDÍME NA KOLE 
 - dopravní prostředky  
 

KVĚTEN- ČMELDA A BRUMDA PŘEJE MAMINCE 
PŘEJEME MAMINCE 
- svátek matek 
POZORUJÍ ŽIVOT V TRÁVĚ  
- hmyz  
VE MĚSTĚ 
- města a vesnice 
V ZOO 
- zvířátka ze zoo  
 

ČERVEN- VČELÍ MEDVÍDCI SE LOUČÍ SE ŠKOLKOU  
NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ  
- projekt – Celé Česko čte dětem 
NA SLUNÍČKU 
- znaky letního počasí 
LOUČÍME SE ŠKOLKOU  
- loučení se se školkou 
LOUČÍME SE S KAMARÁDY  
   - loučení s kamarády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKCE NA ROK 2019-2020 
 
Září 
* Schůzka rodičů  3. 9.  v 15:00                                                            R 
* O Plaváčkovi – divadlo v MŠ 27. 9.                        D                 
 

Říjen 
* Sbírka pro myslivce  30. 9. -  4. 10.                                R+D 
* Drak co na kytaru hrál 7. 10.                                                              D 
* Vánoční fotografování 17. 10.  D 
* Halloween  31. 10.                                          R+D                   
   

Listopad 
* Horácké divadlo     18. 11.                                           D 
* Beseda s myslivci                                                                               D                                                                              
 
 
 

Prosinec 
* Den plný čertů a andělů – projektový den   5.12.            D 
* Vánoce v MŠ   16.12.              D 
    
 

Leden 
*O tučňáčkovi – divadlo v MŠ   24. 1.                                                 D 
*Bubnování v kruhu   27. 1.               D 
 

Únor 
* Den tatínků a dědečků             R+D 
* Hugo a Fugo – divadlo v MŠ   20. 2.                                                 D 
* Projektový den - karneval  D 
 
        

 
Březen 



                                                        

  
 

Duben                                      
* Den Bohuslava Reynka    16. 4.                                                            D 
* Čarodějnický den    30.4.                                                                      D 
 
 

Květen 
* Zápis dětí do MŠ                                                                                R+D 
* Společné fotografování                                                                         D 
* Den maminek a babiček                                  R+D             
* Výlet                                        D 
    

 
Červen 
* Den dětí                                                                                                 D 
* Zmrzlina                                                                                                D 
* Rozloučení s předškoláky                                                                     D 
* Rozloučení s kuchařkami                                                                      D 
 
 

 
          D…děti ze školky              R…rodiče   R+D…rodiče a děti 
 
U akcí, kde není uvedeno datum, včas uveřejníme dopsáním a plakátkem na 
nástěnce. Z provozních či jiných důvodů se může datum, které je již stanoveno 
změnit. Rovněž budeme včas informovat, když se nám naskytne během roku 
zajímavá akce - zařadíme ji dodatečně. 



CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 
 

V letošním školním roce se naše školka zaregistrovala do celorepublikového 
projektu „Celé Česko čte dětem“. Cílem tohoto projektu je vypěstování 

čtenářských návyků u malých dětí. Podpora čtenářské gramotnosti je dnes 
považována za jeden z nejdůležitějších prvků ve výchově dětí, proto se naše 
školka do tohoto projektu aktivně zapojila. Předčítat dětem budeme každý 

den. Následovat bude krátký rozbor přečteného textu, aby byla 
patrná zpětná vazba učitel-dítě. 

Každá třída si bude ke společnému předčítání vymýšlet další aktivity, např. 
vytváření malovaných knih, kreslení obrázků, zvát si do školky na předčítání 

rodinné příslušníky …… 
Přečtené knihy si bude každá třída zapisovat do malovaného archu 

vyvěšeného v šatně. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


