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NA SOUŠI I NA VODĚ BUDEME VŽDY 

V POHODĚ 
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Třídní vzdělávací program vychází (dále jen TVP) ze ŠVP 

(Školní vzdělávací program) a RVP PV (Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání) pro předškolní vzdělávání. 

Vzhledem k věku dětí, které jsou již součástí povinné školní 

docházky je TVP postaven tak, aby odpovídal úrovni vzdělávání 

podporující dosažení školní zralosti. ŠVP obsahuje 5 integrovaných 

bloků, které se v průběhu školního roku prolínají a které smysluplně 

propojujeme. Od nich se odvíjí 6 integrovaných bloků TVP. Každý 

integrovaný blok má svá témata, která, dle potřeby a aktuální 

situace rozvíjíme do tematických částí. Témata nejsou striktně 

daná, je možné zařadit i témata, která nejsou plánovaná. Může dojít 

i ke změnám v plánování – v důsledku spontánně vzniklých situací 

a změn. 

   Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává 

dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření 

vědomostních a paměťových struktur, vytváří základy postojů 

k ochraně přírody, prostřednictvím rozmanitých činností rozvíjí 

jejich motorické dovednosti. Dává dětem možnost samostatně 

rozhodovat o postupu některých činností, předkládat vlastní 

nápady, vysvětlení a návrhy řešení. Přináší jim uspokojení nad 

vědomím, že rozumějí tomu, jak svět funguje. Zároveň děti vede 

i k vytváření základních sociálních dovedností a postojů, které jsou 

pro jejich další život klíčové. Proto je enviromentální výchova  

nedílnou součástí v předškolním vzdělávání. Zaměříme se 

především na problematiku znečišťování pitné vody a její úbytek v 



posledním období. Osvojíme si základní poznatky o vodě, 

o koloběhu vody a jejím významu z hlediska poznávání a ochrany 

přírody. Prostřednictvím pokusů si vytvoříme povědomí nebo 

ověříme některé poznatky o vlastnostech vody včetně nebezpečí. 

Motivace: 

 

V tomto školním roce nás třídním vzdělávacím programem  bude 

provázet nebojácná postava Pepka námořníka. Jedná se o 

komiksovou kresbu z roku 1933. Pepek představuje nebojácného 

námořníka s kladnými vlastnostmi. Pomáhá svým přátelům ve 

všech možných nesnázích. Je veselý, vtipný, rád si zpívá, svou sílu 

získává konzumací špenátu. 
 

 

Hlavní témata třídního vzdělávacího programu: 

1.U nás ve školce 

2.Podzimní vyprávění Pepka námořníka 

3.O Vánoční hvězdě 

4.Bílá peřina Pepka námořníka 

5.Jaro ťuká na dveře 

6.S příběhy se loučíme, do školy se těšíme 

 

 

1.U nás ve školce 

 
 

Charakteristika: 

 

     Adaptace dětí na Stromečkovou třídu, na prostředí MŠ. 

Seznámení s TVP, s pravidly třídy, základy bezpečného chování, 

připomenutí hygienických návyků. Dále rozvíjení kamarádských 



vztahů, empatie, slušného chování, férového jednání  ve vztahu k 

druhému, respektování potřeb druhých. 

 

 

 

 

Oblast a cíl: Ve dvou se to lépe táhne 

 

Utváření pozitivních vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, 

posilovat, kultivovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat 

pohodu těchto vztahů. Rozvoj komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních, orientace ve známém prostředí (prostředí 

MŠ, zahrada) 

 

Podtémata: 

• Pepek námořník poznává nové kamarády 

• Kdo si s Pepkem hraje rád, může být náš kamarád 

• Všichni táhneme za jeden provaz 

• Proč Pepek šetří vodou, když je jí všude tolik 

 

2.Podzimní vyprávění Pepka námořníka 

 
 

Charakteristika: 

 

Všímat si změn ve svém okolí, pozorování rozmanitosti barev, vůní, 

chutí. Vnímat změny počasí, cítit rozdíly teplot. Seznámit se se 

základními druhy ovoce a zeleniny, jejich využití a zpracování. 

Poznávat krásy přírody, rozvíjet estetické cítění a prožívání při 

tvoření s přírodninami. 

 

Oblast a cíl: Letem celým světem 

 



Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření 

pozitivního vztahu k němu. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 

podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Vytváření povědomí 

o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností. 

 

Podtémata: 

• Pepek námořník na návštěvě v sadu 

• Košík plný hub 

• Co vypráví vítr ve větvích 

• Pepkovo podzimní čarování s barvami 

• Dušičky 

• Martin na bílém koni 

• Voda-dárce života 

 

3. O Vánoční hvězdě 

 
 

Charakteristika: 

 

Poznat zvyky a tradice v období adventu a Vánoc. Tématicky 

vyzdobit třídu a šatnu. Důstojně přivítat biblické postavy čerta, 

anděla a Mikuláše, naučit se zábavné pásmo básniček, písniček či 

jednoduchých tanečků. Zaměřit se na kreativní tvoření vánočních 

dekorací a dárečků pro naše blízké. Společně si užít čas plný 

očekávání. 

 

Oblast a cíl:  Ať je teplo nebo zima, ve školce je vždycky 

príma 



Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, 

rozvoj jeho intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů a funkcí, 

jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí, sebevyjádření a 

kreativity, povzbuzovat ho v dalším rozvoji učení. 

Seznamovat děti se svátky a tradicemi, které se slaví v naší zemi, 

ale také v zahraničí. Posiluje vzájemné vztahy mezi rodinou a 

širším okolí. Dále usiluje o osvojení si poznatků o prostředí, ve 

kterém dítě žije a upevňování pozitivních vztahů. 

 

Podtémata: 

• Andělské zvonění 

• Vánoční čas, už je tu zas 

• S Pepkem námořníkem pod Vánočním stromem 

• Na tři krále o krok dále 

 

 4.Bílá peřina Pepka námořníka 

 

Charakteristika: 

Zaměříme se na změny způsobené chladným počasím, na 

přetváření skupenství vody vlivem mrazu. Vyzkoušíme si některé 

pokusy s vodou. Povíme si o důležitosti chránit svoje zdraví, 

posilovat imunitu a podporovat fyzické i duševní zdraví během 

zimy. Seznámíme se se zimními sporty a řemesly. Budeme rozvíjet 

interaktivní a komunikativní dovednosti. Posilovat lásku k přírodě. 

 



Oblast a cíl: Teplý úsměv hřeje celou zimu 

Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, 

rozvoj jeho intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů a funkcí, 

jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí, sebevyjádření a 

kreativity, povzbuzovat ho v dalším rozvoji učení. 

 

Podtémata: 

• Jak Pepek námořník odpočívá pod bílou peřinou 

• Pepkovo dobrodružství na ledě a sněhu 

• Zimní šála Pepka námořníka 

• Když Pepek stůně 

• Masopustní rej 

• Pepkovo snění pod hvězdami 

• Co si voda nepamatuje 

 

5.Jaro ťuká na dveře 

 

Charakteristika: 

Pozorování probouzející se přírody. Upevnění názvů druhů jarních 

květin, stromů a keřů. Porozumění symbolů Velikonoc-pomlázka, 

velikonoční beránek, barvení vajec. Rozvíjení přirozeného pohybu 

a pobytu venku na čerstvém vzduchu. Podporování verbálních, 

hudebních i dramatických dovedností. 

Oblast a cíl: Země nepatří lidem, lidé patří zemi 



Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, 

o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit elementární základy 

pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu 

prostředí. 

 

 

Podtémata: 

• Jak Pepek probudil sluníčko 

• Pepek poznává jarní květiny 

• Pepek a jeho kamarádi ze dvorku 

• Hody, hody, doprovody…. 

• Den země 

• Maminka má dneska svátek 

• Pepek a děšťové kapičky 

 

6. S příběhy se loučíme, do školy se těšíme 
 

Charakteristika: 

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, 

bezpěčí, osobní pohody i pohody prostředí. Vytváření zdravých 

životních návyků a postojů  jako základů zdravého životního stylu. 

Seznámení s kulturou naší i cizích zemí. Základní symboly ČR. 

Základy bezpečného chování na silnici, u vody apod. 

 

Oblast a cíl: 

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s 

ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do 

světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, 

návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření 

společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 

 

Podtémata: 

• Pepek vypráví o moři 

• Pepek pozoruje život u rybníka 



• Pepek oslavuje den dětí 

• Pepku, pozor červená! 

• Pepek s kamarády na výletě do ZOO 

• Hurá do školy! 

 


