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Charakteristika třídy 

V letošním roce 2022/2023 je do třídy Žabiček zapsáno celkem 25 dětí, z toho 12 chlapců a 
13 dívek.  

Třída Žabiček je věkově heterogenní. Děti jsou zpravidla ve věku 3 až 5 let. 

Pedagogickou činnost zajišťují dvě kvalifikované paní učitelky, Vladislava Kotlárová a Lenka 
Nováková. 

Naším hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné a pozitivní prostředí, aby k nám děti do MŠ 
chodily s úsměvem na tváři. Děti rozvíjíme ve všech oblastech vzdělávání. Klademe velký 
důraz na prožitkové učení. Pedagogická činnost ve třídě Žabiček, se odvíjí od Školního 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) s názvem „Se zvířátky v Podlesí, 
za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi“, který vychází z požadavků 
RVP PV.  

Ve třídě Žabiček, máme vytvořená vlastní třídní pravidla, která si na začátku školního roku 
společně vysvětlíme a postupně se s dětmi učíme pravidla respektovat a dodržovat. 
Děti se snažíme vést k samostatnosti, zejména v sebeobsluze (převlékání, hygiena, 
stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu a své přání. Dětem dopřáváme 
spoustu pohybu a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her ve třídě nebo na 
školní zahradě. Během školního roku také navštěvujeme městskou halu, kam chodíme 
s dětmi cvičit. S dětmi rádi navštěvujeme místní hodkovický les, kde dětem dáváme hodně 
volnosti a možnost poznávat krásy naší přírody. 
Dále se zaměřujeme na rozvoj jemné a hrubé motoriky a na zdokonalování komunikačních a 
řečových schopností. Denně probíhá s dětmi komunitní kruh. Každé dítě je jedinečná 
neopakovatelná osobnost a proto vycházíme vstříc zájmům a potřebám každého dítěte. 
 
  
Ve třídě Žabiček je s námi také žabák Bohouš, který je nedílnou součástí naší třídy. Je to 
plyšový maňásek, který se zapojuje do chodu třídy a dává na děti pozor. Každý víkend si 
jedno dítko odnese žabáka s sebou domů a stráví s ním víkend. Rodiče zapíší do Bohoušova 
deníku, co spolu všechno prožili, popřípadě vloží fotografie nebo namalují obrázek. Každé 
pondělí se Bohouš vrátí do MŠ a my si společně s dětmi přečteme, co všechno Bohouš prožil. 
 
Kromě Bohouše máme ve třídě ještě žabáka Ferdu s kamarádkami mouchami – Radost, 
Zvědavost, Smutek, Hněv, Strach, Důvěra, Osamocení, Žárlivost, které pomáhají dětem 
porozumět vlastním emocím a s jejich pomocí se učí vyjadřovat své pocity. K emočnímu 
rozvoji také využíváme komunikační karty s obrázky emocí, karty ctností. 
 

 

 



Vybavení třídy 

- Pro nový školní rok 2022/2023 jsme třídu zase trošku přestěhovaly a vytvořily jsme 

„hrací koutky“. Máme zde koutek „vaření a nakupování“, „dramatický koutek“, 

„manipulační koutek“, „koutek s auty a stavebnicemi“, „polytechnický koutek“. Dále 

je zde koutek „knihovna“. Děti si půjčují hračky podle svého uvážení, pokud si 

s danou hračkou už nechtějí hrát, uklidí ji na své místo. Koutky jsou označeny 

piktogramem. 

- Ve třídě se nachází 5 stolečků a 30 židliček. Židličky jsou označené značkami dětí. 

Každé dítko má svou židličku podle své velikosti. Děti mají volně přístupné papíry, 

omalovánky a pastelky. Obrázky, které si namalují při volném kreslení, si mohou 

odnést domů. 

- Ke třídě patří ještě hrací koutek, kam se děti dostanou přes kuchyňku ve třídě. Máme 

pravidlo, že každý kdo si tam chce jít hrát, to musí říct paní učitelce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Režim dne 

6:30 – 8:15 Příchod dětí do MŠ, volné hry a spontánní aktivity, pracovní či výtvarné činnosti, 
práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, pracovní listy, individuální péče 

8:15 – 8:45 Motivace – komunitní kruh, ranní cvičení 

8:45 – 9:00 Příprava na svačinu, hygiena, svačina se spoluúčastí dětí při přípravě a volbě 
množství jídla. 

9:00 – 10:00 Řízené činnosti zaměřené na kognitivní, senzomotorický a psychomotorický 
rozvoj, preventivní logopedická cvičení dětí podle ŠVP PV. 

10:00 – 12:00 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (délka je upravena podle 
počasí), volné či řízené aktivity dle TVP a ŠVP PV 

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy 
připravují talíř na polévku a příbor, chodí si pro druhé jídlo a určují si množství jídla), 
respektování individuálního tempa dětí, osobní hygiena. 

12:30 – 14:15 Odpočinek, klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi. Relaxace s četbou či 
vyprávění pohádky. Dbáme na individuální potřeby dětí, práce s předškoláky 

14:15 – 14:30 Hygiena 

14:30 – 14:50 Svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla a pití 

14:50 – 15:15 Volné činnosti dětí a hry řízené pedagogickými pracovníky, popřípadě aktivity 
na školní zahradě  

15:15 – 16:30 Volné činnosti dětí a hry řízené pedagogickými pracovníky, popřípadě aktivity 
na školní zahradě. Rozhovory s rodiči o dětech. 

 

 

 

 

 

 

 



Třídní zvyklosti 

 Ranní pozdrav – před vstupem do třídy, se dítě pozdraví s paní učitelkou podle vlastní 

volby (podání ruky, „placák a pěsťovka“, nahlásí, zda jde domů po obědě nebo po 

spaní 

 Příchod do třídy – děti si dají hrneček na svoji značku 

 Úklid hraček – 3x zacinkání na triangl 

 Ranní kruh – svolávací básnička „Ať jsi holka nebo kluk“. Každý den si v ranním kruhu 

nastavujeme kalendář. 

 Svolání k práci s předškoláky – „Hola, hola, škola volá!“ – zazvonění na zvoneček 

 Básnička pro ztišení před obědem – „Myšky chodí tuze tiše“ 

 Popřání při obědě: „Dobré chutnání a bez povídání, děkujeme za přání“ 

 Děti, které jdou po-o – než dorazí rodiče pro děti, které jdou po obědě domů, děti si 

mohou vzít jakoukoliv aktivitu ke stolečku 

 Narozeniny – v den, kdy má nějaké dítko narozeniny, postaví paní učitelka do šatny 

dort (umělý, vyrobený) s oznámením, kdo má dnes narozeniny. V ranním kruhu 

oslavenci popřejeme všechno nejlepší za doprovodu písničky „Hodně štěstí zdraví..“ a 

oslavenec poté rozdá zdravé mlsání kamarádům 

 Obrázek, který si chci vzít domů – v šatně má každé dítko svou „schránku“ (ruličku) se 

svoji značkou a do té si ukládá obrázky, které si chce vzít domů 

 Žabák Bohouš – je to třídní „maskot“. Bohouš se zapojuje do chodu naší třídy. Každý 

víkend si jedno dítko vezme Bohouše domů, prožije s ním víkend a maminka nebo 

tatínek zapíší do Bohoušova deníku, co všechno spolu prožili, popřípadě vloží i 

fotografie. 

 Emušák Ferda – povídání o emocích pomocí barevných much 

 

 

V průběhu školního roku se mohou objevit nové zvyklosti, které postupně zavedeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třídní pravidla 

 Želvičkové pravidlo – Ve školce chodíme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme na 

zahradě. 

 Košťátkové pravidlo – Hračky si po sobě uklízíme. Dáváme je na místo, kam patří. 

Udržujeme pořádek ve třídě, v šatně, v umývárně i na zahradě. 

 Ouškové pravidlo – Když jeden mluví, naše ouška naslouchají. Neskáčeme někomu do 

řeči. Mluvíme tiše.  

 Pusinkové pravidlo – Pusinku máme na hezká slova. Poprosíme, poděkujeme a 

umíme pozdravit. 

 Hračkové pravidlo – Ve školce si hračky půjčujeme. Do školy svoje hračky nenosíme. 

Hračky nosíme na své místo. 

 Srdíčkové pravidlo – Když do školky přicházím, vždycky hezky pozdravím, při odchodu 

nejsem stranou, řeknu hezky na shledanou. 

 Srdíčkové pravidlo – Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi. Chováme se 

k sobě hezky, strkat se, prát se a ubližovat si nám nesluší. 

 Postýlkové pravidlo – Převléknu se do pyžamka a věci si srovnám na své místo. 

Potichu poslouchám pohádku. Nechám děti odpočívat. 

 Kapičkové pravidlo – Šetříme vodu, mýdlo i toaletní papír v umyvárně. Pouštím jen 

tolik vody, kolik potřebuji na umytí rukou. Nestříkám vodou po zemi ani kamarádech. 

 Květinkové pravidlo – O přírodu pečujeme. Ke všem živáčkům se chováme hezky. 

 

- Od začátku školního roku děti postupně seznamujeme se všemi pravidly, které ve 

třídě máme. Pravidla jsou vyvěšena na dveřích do třídy, na dveřích do lehárny, 

v koupelně a v šatně. 

- Pravidla si denně opakujeme a odkazujeme se na ně, pokud je někdo poruší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací nabídka 

Vzdělávací nabídka vychází z pěti integrovaných bloků ŠVP PV s názvy: 

I. „DRÁČEK PAPÍRÁČEK“ (září, říjen + část listopadu) 
II. „PRVNÍ VLOČKA“ (část listopadu, prosinec, leden, únor) 
III. „SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE“ (březen, duben, část května) 
IV. „Z VODY DO VODY“ (část května, červen, červenec, srpen) 
V. „CHCI TO VĚDĚT“ (kdykoliv během školní roku) 

Integrované bloky zastřešují různá témata, která jsou pak rozpracována do tematických celků 
(TC). Ty jsou vybírány a zařazovány do vzdělávání s ohledem na aktuální podmínky a potřeby 
dětí. Délka tematického celku se bude vždy odvíjet od zájmu dětí. Plánované aktivity budou 
navazovat na aktivity předchozí. Témata napsaná níže nemusí vždy platit, měníme je 
s ohledem na aktuální situaci a podle zájmu dětí. 

V průběhu témat upřednostníme prožitkové učení a obohatíme je o poznávací výlety, 
exkurze, besedy, experimenty apod. 

 

I. DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

- Tímto integrovaným blokem začínáme školní rok 2022/2023 
- Nejprve se zaměříme na adaptaci nových dětí v mateřské škole, na vzájemné 

seznámení dětí, kdo má jakou značku, jaké máme zvyklosti a pravidla ve třídě 
- Dále se v tomto bloku budeme zaměřovat na změnu přírody (léto -> podzim), 

pracovat s různými přírodninami, učit se nové básničky a písničky 
- Budeme chodit na časté procházky do nedalekého lesa, kde si budeme všímat přírody 

kolem nás, překonávat přírodní překážky, sbírat plody a listy, tvořit přírodní obrazce 

 

II. PRVNÍ VLOČKA 

- V tomto integrovaném bloku, si budeme povídat o Vánočních zvycích, zimní přírodě a 

co dělají zvířátka v zimě. Budeme si povídat o pohádkách, některé si i zdramatizujeme 

- Proběhne na třídě Vánoční besídka a čertovský den a tento integrovaný blok 

zakončíme Masopustem (karnevalový průvod) 

- S dětmi si stále opakujeme třídní pravidla 

 

 

 



III. SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

- S dětmi si budeme povídat o tom, jak se mění příroda, když venku začíná jaro 

- Budeme si povídat o jarních svátcích, které nás čekají (tradice a zvyky) 

- Budeme si povídat o zvířátkách a jejich chování na jaře 

- V tomto integrovaném bloku nás čeká také spoustu projektů 

 

IV. Z VODY DO VODY 

- V tomto bloku se zaměříme na zvířátka, která žijí ve vodě a na exotická zvířata 

- Plánujeme třídní výlet 

- Chystáme se na prázdniny 

 

V. CHCI TO VĚDĚT 

- Tento blok je možné zařadit kdykoliv v průběhu školního roku – dle potřeby reagovat na 

aktuální situaci 

 

PROJEKTY 

Řemesla 

Dopravní výchova 

Den Země a Třídíme odpad 

Motýlí louka 

Pomáháme slabým 

 

 

 

 

 



 

Evaluace 

Evaluační činnosti budou obsahovat několik na sobě navazujících stupňů. Stěžejní a 

nejdůležitější je pravidelná každodenní výměna zkušeností učitelů a jejich vlastní sebereflexe 

– chování a projevy dětí, co je zaujalo, co se podařilo, co ne a proč. V průběhu realizace 

tematického celku budou zaznamenávány průběžné evaluační poznámky, po ukončení 

tematického celku se budeme zaměřovat na celkový průběh, plnění záměrů a zejména 

praktické závěry pro další výchovně vzdělávací postupy. Má-li být evaluační činnost ucelená, 

musí vycházet z důsledného pedagogického pozorování dětí. Diagnostiku provádíme 

nepřetržitě, celoročně, při všech aktivitách. Zde sledujeme individuální rozvoj jednotlivých 

dětí, na jehož základě upravujeme a přizpůsobujeme vzdělávací nabídku. Písemné záznamy 

budeme vypracovávat nejméně 2x za školní rok. Na jejich základě proběhne konzultace s 

rodiči. 

Evaluace TVP PV bude v pololetí provedena ústně na pedagogické radě a na konci školního 

roku bude vypracována závěrečná evaluační zpráva včetně námětů pro další školní rok. 


