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Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

HEŘMÁNKOVÁ TŘÍDA 2022/2023 

 

Kdo se kolem sebe dívá, krásné věci uhlídá, 

aneb byla jednou jedna rodina. 

 

 

Třídní učitelky: Ing. Ivana Pejchová  

                            Bc. Ludmila Tůmová, DiS. 

Asistentka pedagoga: Barbora Svatoňová 
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Třídní vzdělávací program (TVP) vychází ze Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). RVP PV stanovuje 

elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání a jako takový 

představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů i jejich 

uskutečňování. Pro výchovu, vzdělávání a péči o dítě předškolního věku v mateřské škole 

je dnes užíván termín „předškolní vzdělávání“. Tento pojem v sobě zahrnuje aspekty 

výchovné i vzdělávací – týká se zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, 

jeho učení, socializace i společenské kultivace. Záměrem předškolního vzdělávání je 

rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého 

předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou 

(kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové 

nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v 

prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. 

Instituce poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich učitelé, sledují při své práci tyto 

rámcové cíle (záměry):  

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí. 

 

V Heřmánkové třídě bude ve školním roce 2022/2023 celkem 14 dětí, z toho 9 chlapců a 5 

dívek. Pět dětí je tříletých, čtyři děti jsou čtyřleté, dvě děti pětileté a tři děti s odkladem 

školní docházky. Tři děti mají odlišný mateřský jazyk. 

Ve školním roce nás bude provázet téma:„ Kdo se kolem sebe dívá, krásné věci uhlídá aneb 

byla jednou jedna rodina.“ 

Během celého školního roku budou v rámci zlepšování fyzické i psychické kondice dětí 

zařazovány do dopoledního programu jógové rozcvičky a hry, jako jeden z prostředků 

pozitivně ovlivňující senzomotorický rozvoj dětí.  Zároveň budou každodenně zařazovány 

cílené chvilky logopedické prevence. 
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Hlavní témata třídního vzdělávacího programu: 

 

1. Hrušky zlátnou, léto mává, ptáci letí pryč. 

Světem běží čerstvá zpráva, podzim drží klíč. 

2. Vyndejte si rychle sáňky, čekají nás radovánky! 

Sněhobílá peřina, zima právě začíná. 

3. Kdo to ťuká: Ťuky, ťuk? Je to holka nebo kluk? 

Kdepak milí přátelé. Jaro vstalo z postele. 

4. Léto volá: „Hola, hola! Na zámek se zamkne škola. 

Pojďte všichni rychle ven, je tu krásný letní den!“ 
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1. Integrovaný blok 

Hrušky zlátnou, léto mává, ptáci letí pryč. 

Světem běží čerstvá zpráva, podzim drží klíč. 

 

 

Témata týdenních vzdělávacích plánů:   

To jsem já, a kdo jsi ty 

Každá ručka je vždy ráda, když si najde kamaráda 

Vlaštovičko leť, už je na tě čas 

Táta náš šel na houby  

Měla babka čtyři jablka 

Jedna, druhá brambora, je jich plná komora 

Vyrostla řepa veliká, převeliká 

Kaštany jsou pro babičky, pro kluky a pro holčičky 

Větřík se zatočí na poli, v lese, barevné lístečky v náruči nese 

Já jsem ježek malinký, mám na sobě bodlinky 

Tam, kde modré mraky plavou, létá dráček nad mou hlavou 

Natáhni gumáky na nohy, neboj se deštivé oblohy 

Na sv. Martina bývá bílá peřina 
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Charakteristika: 

Adaptace na nové prostředí, kolektiv dětí, učitelky a ostatní zaměstnance 

školy. Seznámení se s organizací dne a prostorami školy. Vyrovnání se 

s novými a neznámými situacemi, odloučení se od rodičů. Uvědomování si 

významu osobní hygieny a dodržování hygienických zásad a zásad stolování. 

Naučit se rozpoznávat charakteristické znaky podzimu. Pozorovat přírodu a 

přírodní změny (počasí, tažní ptáci, život ježků, listnaté stromy a jejich plody). 

Pojmenovat ovoce a zeleninu (seznámení s podzimními pracemi na poli, na 

zahradě). Poznat, pozorovat své okolí, chránit životní prostředí.  

 

Cíle: 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 

kultivovaného projevu 

- rozvoj kooperativních dovedností 

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

- získávání relativní citové samostatnosti 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, 

spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, 

k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto 

společenství uznávané 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
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2. Integrovaný blok 

Vyndejte si rychle sáňky, čekají nás radovánky!    

     Sněhobílá peřina, zima právě začíná. 

 

 

 

 

Témata týdenních vzdělávacích plánů:   

K dětem v zimě chodívá, anděla s čertem vodívá 

Jsou tu opět po roce, krásné, klidné Vánoce 

Štědrej večer nastal 

My Tři králové jdeme k vám 

Co se snáší k zemi dolů jako bílé hvězdičky? 

Kdo přiletí do krmítka? Kdo ochutná semínka? 

Cesta ke krmelci za zvířátky 

Ať je mráz či fujavice, prsty schová rukavice 

Všude bílo, samý sníh, pojedeme na saních 

Zimní olympiáda v Heřmánkové třídě 

Masopustní karneval, račte všechny masky dál 
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Charakteristika 

Seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi, naučit se říkanky, básničky a 

koledy spojené s adventem. Společné prožívání předvánočního času, 

uvědomovat si význam rodiny a důležitost dobrých mezilidských vztahů. 

Poznávat charakteristické znaky zimy, pozorovat počasí. Poučit se o životě 

zvířat v zimě a znát, jak jim pomoci.  Uvědomovat si důležitost živé i neživé 

přírody pro člověka. Vyzkoušet si zimní sporty, vytvořit si jednoduchý 

hudební nástroj a masopustní masku. 

 

Cíle: 

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a 

jejich kvalitě 

- rozvoj pohybových dovedností a schopností a jejich zdokonalování v 

oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace pohybu, dýchání) 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 

(vnímání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, 

mluvního projevu, vyjadřování) 

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat  

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 

proměnách 
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3. Integrovaný blok 

 Kdo to ťuká: Ťuky, ťuk? Je to holka nebo kluk? 

     Kdepak milí přátelé. Jaro vstalo z postele. 

 

 

 

Témata týdenních vzdělávacích plánů:   

Jaro našlo kytičku, měla barvu, barvičku 

Hledáš včelku? Už je pryč, hledá žlutý petrklíč 

Knížky rádi máme, společně se na ně podíváme 

Pohádka O kohoutkovi a slepičce 

Náruč proutků z vrby mám, pomlázku z nich udělám 

Ukaž mně Pepíčku, co neseš v košíčku 

Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek 

V rybníce plavou rybičky, velký, malý, maličký 

Nejlepší maminka, to je ta má 

Řemesla, aneb zlaté české ručičky 

Místo, kde žijeme 

Co ukrývá jarní louka 
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Charakteristika 

Upozorňovat děti na probouzející se jarní přírodu, na charakteristické znaky 

jarního období. Poučit je, jak se chovat v přírodě (netrhat květiny, nelámat 

větve, nerušit hnízdící ptáčky, třídit odpad, Den Země, Den ptactva). 

Pozorovat stromy a keře v zahradě MŠ. Seznamovat děti s  životem zvířat, 

ptáčků, hmyzu. Naučit je poznávat a pojmenovávat domácí zvířata. Přivítat 

s dětmi svátky jara, seznamovat je s lidovými zvyky a tradicemi. Vést děti 

k předčtenářské gramotnosti (Den knihy). 

 

Cíle: 

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého 

životního stylu 

- uvědomění si vlastního těla 

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

- rozvoj schopnosti sebeovládání 

- rozvoj kooperativních dovedností 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností 

dítěte, rozvoj schopnosti se projevovat autenticky, chovat se autonomně, 

prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a 

zvládat jeho změny 

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou 

přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit 

a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 
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4. Integrovaný blok 

 

Léto volá: „Hola, hola! Na zámek se zamkne škola.  

    Pojďte všichni rychle ven, je tu krásný letní den!“ 

 

 

Témata týdenních vzdělávacích plánů:   

V louži je jí trochu, v moři je jí víc 

Co už umím, vím a znám 

Sloni, žirafy, opice – líbí se nám nejvíce 

Autem, vlakem, lodí – to se právě hodí 

Bezpečně na prázdniny 

 

 

Charakteristika 

Určit znaky léta, poznávat cizokrajná zvířata i ta, která žijí v moři. Určovat 

dopravní prostředky, vyzkoušet si sportovní aktivity příslušející k létu, 

povídání o bezpečných prázdninách. 
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Cíle: 

- rozvoj a užívání všech smyslů 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti 

hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, 

koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných 

funkcí 

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i 

dospělými 

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti) 

- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho 

změnám 

- poznávání jiných kultur 

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i 

psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální 

i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

(abeceda, čísla) 
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Vítací říkanka  

Já se těším do školky, 

na kluky a na holky. 

Kamaráda najdi ruce, 

úsměv rozzáří nám líce. 

Ať je léto nebo zima, 

 v Heřmánkách je vždycky prima. 

 

Uklízecí říkanka 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

začneme hned uklízet.  

Hračky dáme na místo ... 

....sláva máme tu čisto! 

 

 

 

 

 

 

 

 


