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VEČERNÍČEK MEZI NÁMI

Dopis přátelství
Září
Dílčí cíle:
- seznámení žáků s bezpečnostními předpisy a provozem ZŠ, ŠD, MŠ,
- seznámení s organizací,
- pomoc dětem a rodičům orientovat se v novém prostředí, osvojení dovedností,
seznámení s pravidly chování ve vztahu ke druhému, rozvíjení schopnosti žít
ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, poznávat pravidla
společného soužití,
- vycházky do okolí školy, zaměření na bezpečnost silničního provozu,
- didaktické hry,
- pohyb dětí na školní zahradě.

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
28. 9. Sv. Václav
26. 9. Světový den jazyků

EVVO projekty
22. 9. Den bez aut

Podtémata:
1. Máme nové kamarády
- adaptace, jména, maskot třídy (Večerníček), značky,
- kresba „sebe samého“,
- vzpomínky na prázdniny;
2. Učíme se pravidlům
- mezilidské vztahy,
- vztahy k přírodě, vandalismus, cizí člověk, protiklady chování;
3. Škola plná zábavy
- společné hry na školním hřišti,
- sběr přírodnin (kaštanů, žaludů...),
- „hravý Večerníček“ – kresba křídou na chodníku,
- hry s hračkami, četba pohádek,
- rozhovory s dětmi „Co děláme celý den“ (časové představy, volný čas, dny v týdnu,
denní potřeby);
4. Chodíme do mateřské školy, do školy,
- školní prostředí,
- kdo pracuje v mateřské škole a školní družině, ve škole,
- prostorové vztahy.

Putování s Večerníčkem, dopis podzimní
Říjen
Dílčí cíle:
- osvojení jednotlivých poznatků o světě a životě, užitečných pro vytváření
elementárního povědomí o přírodě, kulturním a technickém prostředí, o jejich
rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách, vytváření základů estetických
vztahů ke světu a životu,
- rozvoj schopností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky,
- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti,
- rozvoj a užívání všech smyslů,
- „Drakiáda“,
- sběr plodů,
- plavání.

EVVO projekty
Den stromů

Podtémata:
1. Co nám dává podzim
- znaky podzimu, rozhovory nad obrázky (ovoce, zelenina, květiny, stromy, keře,
plody, tvoření z přírodnin);
2. Čas vůně jablíček
- výstavka ovoce a zeleniny,
- rozpoznávání plodů podle chuti,
- malování jablíček – práce s vlnou,
3. Na návštěvě v lese
- lesní zvířátka, příprava na zimu, odlet ptactva,
- procházka podzimní přírodou,
- co si oblékneme;
4. Veselý drak
- zhotovení a pouštění draka (materiály, tvary).

Dopis plný zpěvu a pohádek
Listopad
Dílčí cíle:
- rozvoj řečových schopností, jazykových a komunikativních dovedností,
- rozvoj kulturního a technického vnímání,
- vytváření prosociálních postojů a chování ke druhým (tolerance, respekt,
přizpůsobivost, rozvoj kooperativních dovedností.

Helloween
Památka zesnulých

EVVO projekty
Les a podzim

Podtémata:
1. Zpívejme si, zpívejme
- rytmické hry, práce s hudebními nástroji,
- opakování písniček...,
- pohybové ztvárnění písní;
2. Pohádky všude s námi
- výroba masky – lesní zvířátka, strašidla,
- hádanky,
- dramatizace pohádky (Boudo, budko);
3. Není škola jako škola
- práce s papírem – obkreslování šablonek naší školy, vystřihování, práce s nůžkami,
- posezení u čaje – beseda o chování mezi spolužáky;
4. Podzimní loučení, brýle
- kouzelné brýle → barvy, tvary, změny v přírodě,
- kresba křídou na betonu → Jak vidíme podzim
- pohybové hry.

Dopis s vůní Vánoc
Prosinec
Dílčí cíle:
- rozvoj užívání všech smyslů,
- rozvoj schopností a dovedností pro navazování a rozvíjení vztahů ke druhým
lidem,
- vytváření prosociálního postoje ke druhému (v rodině, ve ŠD, MŠ, ZŠ, ve třídě,
- rozvoj kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické (vánoční
tradice a slavnosti u vánočního stromku),
- rozvoj estetické a tvůrčí činnosti, činnosti slovesné a literární,
- poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizace,
- osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednotlivých činností,
ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí,
- Mikulášská nadílka a vánoční dílny,
- vánoční besídka a jarmark.

EVVO projekty
Vánoční nadílka v lese

Podtémata:
1. Zítra přijde Mikuláš
- Mikulášská punčoška, adventní zvyky, „dobro – zlo“, velikosti, exotické ovoce,
výzdoba;
2. Čertoviny
- výroby čertovské medaile,
- využití školních knih – četba o Mikulášovi a čertovi,
- výroba vánočních řetězů,
- výzdoba třídy;
3. Vánoční tvoření a koledování, než přijdou Vánoce.

Dopis zimní
Leden
Dílčí cíle:
- návyk zdravého životního stylu, osvojení poznatků o těle a zdraví, pohybových
činnostech, rozvoj pohybových dovedností, poznatků o TV a sportu,
- rozvoj základního kulturně-společenského postoje,
- vytváření schopnosti přizpůsobit se přirozenému vývoji a běžným změnám,
pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou poškozovat,
- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.

Tři králové
Zápis do 1. ročníku

EVVO projekty
Les v zimě

Podtémata:
1. Zimní radovánky
- zima, počasí, království sněhu a ledu,
- zimní sporty;
2. Postavíme si sněhuláka
- stavba sněhuláka na školní zahradě;
3. Svetr
- jak se v zimě oblékáme, jak pečujeme o své tělo, otužování, části lidského těla,
- rozhovory o lidském těle,
- nebezpečí úrazu, bezpečnost;
4. Škola hrou
- zápis do základní školy – jméno, příjmení, adresa, barvy, kvízy, labyrinty,
hádanky, „levá – pravá“, prostorové vztahy,
- výroba dárečků pro prvňáčky,
- hry v družstvu,
- práce v zimě → druhy ptáků, péče o ně,
- hra „Kdo je na obrázku?“ (pojmenování),
- „Tancuj, tancuj“ → tanečky podle hudby.

Dopis plný smíchu a zábavy
Únor
Dílčí cíle:
- vytváření pozitivních vztahů k intelektuálním činnostem a k věcem,
- osvojení poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě,
- rozvoj slovesných a dramatických kultur,
- rozvoj hudebních dovedností,
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými,
- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou.

Školní karneval

EVVO projekty
Vesmír

Podtémata:
1. Zahrada v zimě
- rozhovor nad obrázky „zimní sporty“,
- prohlížení atlasu ptáků, pozorování ptáků v zimě,
- příprava na jaro,
- sáňkování, bruslení, společenské hry;
2. Ten dělá to a ten zase tohle
- „Čím budu?“ – povolání, význam práce, vzájemná spolupráce, přiřazování
„profese + věc“,
- rozhovory co dělá maminka a co tatínek, hádanky povolání,
- pantomima „Říkej, co dělají“,
- kresba „Čím budu?“;
3. Karnevalový ráj
- hry s loutkami → „Do které pohádky patříš?“ (pohádkové postavy, rýmování,
- próza, dramatizace),
- seznámení s ilustrátory známých pohádek „mozaika“ → pohádky;
4. My jsme muzikanti
- rytmické a instrumentální doprovody,
- hudební nástroje, jejich pojmenování,
- poznáš podle zvuku? (magnetické nahrávky),
- hra Kdo na co hraje (pojmenování),
- pantomima hry na hudební nástroje.

Dopis jarní
Březen
Dílčí cíle:
- rozvoj ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, jednoduché pracovní
činnosti,
- rozvoj kultivovaného projevu, komunikativní dovednosti, posilování radosti
z objeveného,
- probouzení zájmu o zvídavost dítěte, podpora a zájem o učení,
- přijímání základních hodnot, rozvoj kooperativních dovedností.

Měsíc knihy
J. A. Komenský
Zápis do MŠ

EVVO projekty
22. 3. Světový den vody
Les na jaře

Podtémata:
1. U nás doma
- „Jdeme nakupovat.“, kategorizace, počet, prostorové vztahy, chování při nákupu,
pravidla společenského chování,
- máme rádi ovoce a zeleninu...;
2. Hrátky se zvířátky
- domácí zvířata, jejich užitek, mláďátka,
- osvojení jednotlivých poznatků o neustálých změnách přírody...;
3. Jaro v trávě, jaro na zahradě
- rozhovor nad obrázky „Jaro je tady“, počasí, příroda, znaky, významné kategorie,
„patří – nepatří“,
- „čas malých zahradníků“, pracovní nástroje a nářadí, klíčení semen,
rychlení větviček,
- HPV „Uvijme věneček“,
- pozorování změn počasí,
- poznávání jarních květin,
- svátky jara.

Rozkvetlý dopis
Duben
Dílčí cíle:
- ochrana osobního soukromí a osobní bezpečnosti,
- povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou,
s lidmi, společností, planetou Zemí,
- výchova k ekologii,
- Měsíc bezpečnosti v silničním provozu, prevence úrazů,
- rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, paměti, pozornosti.

Měsíc bezpečnosti
Velikonoční krasličení

EVVO projekty
7. 4. Světový den zdraví
22. 4. Den Země a OZO odpady

Podtémata:
1. Velikonoční tvoření
- velikonoční tradice, ozdoby,
- přání, rozvoj tvořivého sebevyjádření,
- práce s písněmi, nácvik koled,
- tanečky s jarní tématikou,
- výzdoba třídy;
2. Ptačí škola
- opakování písní,
- práce s obrázky: „Poznáš, co jsem za ptáček?“,
- kresba ptáčků,
- hádanky, soutěže,
- vycházky do přírody;
3. Studánka
- kvíz = plnění úkolů, losování z naší studánky;
4. Barvy kolen nás
- „kouzelný semafor“, barvy, tvary, doprovodné značky, dodržování předpisů,
- opakování „vpravo – vlevo“,
- hry: Co znamená ta která značka, tvar, význam,
- rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti.

Dopis pro maminky
Květen
Dílčí cíle:
- osvojení poznatků o pohybových činnostech,
- rozvoj jazykových dovedností – výslovnost, recitace, přednes, zpěv,
- vytváření citové vazby k rodině, její rozvoj, plné prožívání citů,
- posilování prosociálního vztahu a chování k ostatním,
- budování estetického vztahu k životu, společná příprava slavnosti pro maminku,
rozvoj společenského a estetického vkusu,
- vytváření pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností, přizpůsobení
podmínkám, změnám.

Školní výlet
Lehkoatletický pětiboj
Den matek

EVVO projekty
Místní potoky Sezina a Polančice

Podtémata:
1. Moje maminka má svátek (postavení matky v rodině)
- výroba dárečků,
- hry s prstovými loutkami – „členové rodiny“...;
2. Kamínková překvapení
- vycházka do přírody → sběr kamínků,
- „kamenný domeček“ – společná stavba domečku na školní zahradě;
3. Námořnická plavba
- vzpomínka na prázdniny, vypravování zážitků, malování fixy;
4. Jedeme na výlet...
5. Májové sluníčko, rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, ve které dítě žije,
- rozhovor nad obrázky „Naše planeta“,
- práce s knihou „Vyprávění o sluníčku“, „Pohádky z vesmíru“,
- pozorování slunce, účinky slunce...

Prázdninový dopis
Červen
Dílčí cíle:
- osvojení věku přiměřených praktických dovedností v oblasti hrubé a jemné
motoriky, fyzická zdatnost,
- rozvoj dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou
podobu jazyka,
- vytváření základů pro práci s informacemi,
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností,
- rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.

1. 6. Mezinárodní den dětí
Fotografování
Cyklovýlet
Vybíjená

EVVO projekty
Les v létě

Podtémata:
1. My jsme malí sportovci
- závodivé hry (TV – družstva),
- rozhovory „Sportem ke zdraví“ (strava, tělo),
- olympiáda, letní sporty, soutěže;
2. Indiánská překvapení k MDD
- význam přátelství, národnosti,
- přináležení ke společenství dětí, vnímání a přijímání základních hodnot,
hodnoty v něm uznané,
- „Děti celého světa“ – práce s knihou,
- „Dětský den“,
- výroba zábavného dárečku,
- kresba křídou na chodníku „Můj nejlepší kamarád“...;
3. Naše planeta
- kresba rakety dle představy,
- hra „Na Marťany“,
- rozhovory na téma Vesmír, naše planeta,
- seznámení se světadíly...;
4. Těšíme se na prázdniny
- moře a život v něm, potok, řeka, přehrada,
- užívání všech druhů slov i význam vody,
- rozhovory „Kam pojedeš na prázdniny?“
- osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí.

