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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. ŠVP obsahuje 7 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, zařazujeme je průběžně při vhodných příležitostech a je 

možné zařadit i témata, která nejsou plánovaná. Může dojít i ke změnám 

v plánování – v důsledku spontánně vzniklých situací a změn (např. ve 

společnosti, v přírodě, v kultuře). Reagujeme tak na události, které jsou zrovna 

aktuální a které se bezprostředně dotýkají i života dětí. Využitím přímého 

prožitku zvyšujeme efektivitu vzdělávacího procesu. Vyvážeností spontánních 

a řízených činností získávají děti přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální 

samostatnost a základy všech očekávaných kompetencí, důležitých pro jejich 

další rozvoj, vzdělání a život. Dbáme na provázanost mezi klíčovými 

kompetencemi a praktickým životem a na rozvoj dětí na základě jejich 

individuality. Využíváme různé metody a formy výuky, především zásadu 

názornosti a prožitkové, kooperativní a situační učení aj. Doplňujeme rodinnou 

výchovu – snažíme se co nejvíce poznat klima rodin dětí, jejich zvyky a 

preference, ale také klady a zápory, co nejvíce hovoříme s rodiči i prarodiči 
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dětí a plánujeme mnoho schůzek, aktivit i rodičovských schůzek s rodinami 

dětí. Maximálně podporujeme tělesnou zdatnost dětí a preferujeme co nejdelší 

pobyt dětí venku a to jak dopoledne, tak i odpoledne, pokusíme se také 

zařazovat pravidelné otužování dětí. 

Pravidelně provádíme diagnostiku dětí, společně konzultujeme rozvoj dítěte i 

s pedagogy, kteří měli na svých třídách dítě v předchozích letech, a společně 

vyhodnocujeme s rodiči na pravidelných schůzkách dvakrát do roka, kam dítě 

společně směřovat a jak společně rozvíjet jeho silné i slabší stránky, v čem je 

nadané a co preferuje apod. 

Učitel = průvodce. Naším cílem je být dětem partnerem, provázet jej ve všech 

možných situacích a nechat hledat dítě řešení v kontextu spolupráce 

s ostatními dětmi. Každý pedagog sebe kontroluje také na základě dalšího 

vzdělávání a vypracováním tzv. autoevaluace. Pravidelně komunikuje s kolegy 

a má tak možnost získávat zpětnou vazbu.  

Snažíme se o vytváření přátelského prostředí pro všechny. 

Vizí naší třídy také je, vybrat si každý měsíc jedno nosné stěžejní celosvětové 

téma v kalendáři v daném měsíci – např. Světový den vody, Světový den 

přátelství, Světový den včel, Světový den divadla, Světový den her, Den 

stromů apod. a propojovat dané téma s TVP. 

K dětem, které do naší třídy přecházejí ze Srdíčkové třídy, přibude 12 nových 

dětí, z toho 6 chlapců a 7 dívek.  

Ve školním roce nás bude provázet téma: ,,V chrudimském kraji“, které bude 

hlavním motivačním prvkem pro výchovnou a vzdělávací činnost. Chrudim je 

královské věnné město. Pojďme si o něm povědět několik zásadních 

informací, abychom snadněji pochopili naše směřování dětí v návaznosti na 

TVP. 

 

http://www.vennamesta.cz/


4 
 

Chrudim - Město tří muzeí a Brána Železných hor 

Město tisíc let staré 

První doklady o osídlení území města jsou doloženy z přelomu 5. až 4. 
tisíciletí př. n. l. V letech 995 až 1055 zde vzniká první přemyslovské 
hradiště. V roce 1055 zde během svého vojenského tažení zemřel Břetislav 
I., Kosmův zápis o této události je první spolehlivou zmínkou o Chrudimi. 
Dodnes se zachoval pás městských hradeb s několika věžicemi, i když 
pocházejí z doby mladší. 

 

Ve východních Čechách nedaleko Pardubic naleznete město s historickým centrem 
na ostrohu řeky Chrudimky obklopené starými hradbami. Součástí historického 
centra, které má status městské památkové zóny, jsou i budovy tří chrudimských 
muzeí – regionálního s expozicí Alfonse Muchy, loutkářských kultur s loutkami z 
celého světa a barokních soch s filmovým příběhem o nelehkém životě chrudimských 
sochařů v době baroka.  

Trocha historie, dětem vhodně podaná, jistě nebude nikomu na škodu. Je přeci tak 
zajímavé objevovat svět. Jak asi vypadal král a královna, proč má město hradby a 
opevnění? Kdo je stavěl a z čeho? A proč my máme doma kolem domu plot? A proč 
královna nebo snad král dostali darem město? 

Mezi nejkrásnější chrudimské dominanty patří novogotický kostel  Nanebevzetí 
Panny Marie, Mydlářovský dům, monumentální renesanční objekt s arkádovým 
průčelím doplněným alegorickými reliéfy, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum 
loutkářských kultur, či komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v 
České republice. Chrudim lze také označit jako „Bránu Železných hor". Příznivci 
aktivního odpočinku jistě ocení městské rekreační lesy na Podhůře s lanovým 
parkem, rozhlednou, cykloparkem včetně necelé 2 km dlouhým singltrekem a dalšími 
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atraktivitami, nalézajícími se přímo na okraji chráněné krajinné oblasti a Národního 
geoparku Železné hory. Jak je vidět, naše město a jeho okolí doslova vybízí ať 
k poznávání historie, výtvarného i divadelního umění, ale také ke sportovním 
aktivitám. 

 
Chrudimská 

orlice

 

Historickým centrem Chrudimě 

Kostel Nanabevzetí Panny Marie a Resselovo náměstí 

Dominantu města, kterou uvidíte již z dálky, když přijíždíte k městu, tvoří kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a 
novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze. V 
severní věži kostela jsou dva gotické zvony sv. Dominik a sv. Vavřinec, v jižní věži 
zvon sv. Antonín. Uprostřed Resselova náměstí lemovaného řadou starobylých 
měšťanských domů stojí barokní sochařsky bohatě zdobený sloup Proměnění Páně. 
Barokní průčelí staré původně renesanční radnice na severní straně náměstí dotváří 
nezaměnitelný ráz chrudimského centra. Naším cílem je několikrát do roka vzít děti 
do těchto nádherných prostor na prohlídku a domluvit s panem farářem možnost 
nahlédnout i do netradičních prostor – kůr a varhany, sakristie apod. Děti by měly být 
vedeny k možnosti seznámení se s uměleckými slohy, ve kterých byly budovy 
vystavěny a jaké jsou jejich hlavní charakteristické znaky a hodnoty a také k čemu,  
proč jsou taková místa vystavěna pro lidi a zda jim slouží k užitku a proč. Kde se 
vlastně narodil Ježíšek? A proč jsou v kostele jesličky? A proč je před každou vesnicí 
a městem vystavěn kříž?  
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Mydlářovský dům 

Původně dvojkřídlý gotický dům. V letech 1573 - 1577 byl přestavěn nákladem 
chrudimského měšťana Matěje mydláře na monumentální renesanční objekt s 
arkádovým průčelím doplněným alegorickými reliéfy. Tato rodina držela dům do roku 
1698. Součástí domu je i věž připomínající svým vzhledem minaret nebo hvězdárnu, 
na kterou lze vystoupat a spatřit z ní část Chrudimi z ptačí perspektivy. V roce 1972 
byla stavba zrekonstruována pro Muzeum loutkářských kultur. Rozhodně několikrát 
do roka s dětmi navštívíme i tyto prostory, kde jsou pro ně i v rámci muzea loutek 
pořádány překrásné výstavy a různé zážitkové programy. Chrudim je zapsána 
v UNESCO svou významností okolo loutkářství a v letošním roce slaví 50. let od 
založení, a proto také v našem TVP zařadíme aktivity spojené s loutkářstvím, 
výrobou loutek, loutkoherectvím, dramatizací a návštěvou divadelních představení. 
Mydlář byl kat? Opravdu? A proč má dům takovou věžičku?  
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Náměstí U Vodárny 

Jedno z nejpůvabnějších zákoutí města dostalo název podle tzv. Staré vodárny - čp. 
111/II (kulturní památka). Vodárna postavená v roce 1670 vytlačovala vodu nahoru 
do vodárenské věže Na Puši, odkud byly zásobovány dvě kašny ve vnitřním městě a 
Kapucínský klášter nacházející se tehdy za městskými hradbami. Objekt s barokním 
jádrem byl do současné novogotické podoby přestavěn v roce 1852. Na náměstí se 
dále nachází památkově chráněný objekt klasicistního domu čp. 138/II s původními 
vraty a zachovanou vnitřní kompozicí.  

Tohle náměstí mnohokrát do roka navštěvujeme také k procházkám a pobytu dětí 
venku, zároveň je naším cílem navštěvovat i akce pořádané v prostorách tohoto 
domu. Sídlí zde Geopark Železné hory a my si přeci nemůžeme nechat ujít žádnou 
zábavnou interaktivní možnost s odborným výkladem o Chrudimsku a jeho okolí. 



8 
 

 

 

Hradby a Myší díra (Tmavá fortna) 

 

Na jižní straně hradeb existující ,,Tmavá fortna" je tvořena úzkým zaklenutým 
průchodem mezi domy čp. 85/I a 86/I ve Štěpánkově ulici. Tato fortna byla vystavěna 
dodatečně v 15. století na úkor domu čp. 85/I. V roce 1439 se v písemných 
pramenech uvádí jako ,,Nová". 

Děti tuhle stavbu jistě znají a společně prozkoumáme tuto část hradeb a vstup do 
královského věnného města přímo na náměstí a přečteme si nějaké pověsti od 
místního autora Jana Stejskala, který zpracoval plno knih o chrudimských domech i 
pověstech. Proč je díra myší? Umíme ji třeba namalovat nebo poskládat či postavit? 
A dělají myši opravdu díry?  
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Atraktivní Myší díra 

V hradbách jsou dvě fortny – Tmavá fortna a Pardubská fortna. V baště 
Prachárna najdeme expozici o městských hradbách a o jejím vývoji a historii. Tmavá 
fortna, zvaná Myší díra, je úzký průchod pro pěší v městských hradbách. Ústí úzké  
chodby dlouhé 27,5 metrů se nachází ve Štěpánkově ulici v podloubí, těsně pod 
hlavním náměstím. 

Kolik to vlastně je 27,5 metru? A proč zrovna tolik? Tak silné jsou zde zdi – tedy 
hradby, aby ochránily město? A před kým a proč? Můžeme si to přesně ukázat na 
školní zahradě. 

Komplex muzejních budov 

Centrum chrudimského kulturního života, objekt tzv. Muzea, tvoří 2 budovy, které 
byly postaveny pro potřeby někdejšího Průmyslového muzea pro východní Čechy v 
Chrudimi. Obě (pseudorenesanční i pseudobaroková) byly postaveny podle návrhu 
pražského architekta Jana Vejrycha v letech 1898 - 1901. Pozornosti návštěvníků si, 
kromě sbírek Regionálního muzea, zaslouží především překrásný koncertní sál, 
mimořádná umělecká výzdoba obou budov a v neposlední řadě i tři umělecké 
památky nacházející se v jejich interiéru (dva gotické a jeden renesanční portál). 
Před objektem si všimněte sochy slavného chrudimského rodáka - vynálezce lodního 
šroubu Josefa Ressela, jehož rodný dům se nachází o několik desítek metrů výše v 
Široké ulici (čp. 124/I). 

Takové skvosty máme v Chrudimi? Pak je zcela jasné, že musíme s našimi 
kamarády prozkoumat i tahle vzácná místa, podívat se i do interiérů Muzea. Jaká 
náhoda, že naše školka v tomto školním roce oslaví 110 let od svého vzniku a náš 
pěvecký sbor 40 let od svého vzniku. Máme krásný koncertní sál v Muzeu a oslavy 
školy? Pak nám tedy rozhodně nezbývá, než uspořádat v těchto prostorách skvělý 
školní ples. Také se před tím musíme stihnout podívat na rodný dům Josefa Ressela. 
Jakmile někdo vynalezl lodní šroub a dokonce se narodil v Chrudimi, měli bychom se 
jet podívat do Pardubic na parník a prohlédnout si, jak takový lodní šroub funguje. 
Kampak nás asi parník Arnošt zaveze? 
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 Rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka 

 

Po kom je vlastně Štěpánkova ulice v Chrudimi pojmenována?  A kde je? U nás se 
narodil a žil jeden z ředitelů pražského Prozatimního divadla  Jan Nepomuk 
Štěpánek? No, to se na to podívejme! Společně vyrazíme na další výlet s btůžkem, 
tentokrát na náměstí, kde nalezneme původně gotický, renesančně přestavěný 
měšťanský dům s klasicistní fasádou. Rodný dům dramatika a jednoho z ředitelů 
pražského Prozatimního divadla Jana Nepomuka Štěpánka (1783 - 1844). Divadlo? 
Tak hurá, nezbývá, než navštívit i to skutečné, Divadlo Karla Pippicha. A že bychom 
si dali za cíl jet do hlavního města Prahy a podívat se přímo do Národního?  

Ceregettiho dům a Pardubská fortna 

V severovýchodní části hradeb nalezneme Pardubskou fortnu s Ceregettiho domem, 
jehož počátky sahají do 14. století. Vedle domu byla zřízena v 15. století branka pro 
pěší, tzv. Pardubická fortna (poprvé se zmiňuje v roce 1459 jako "stará fortna"), 
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doplněná z vnější strany barbakanem (dnes dům čp. 98/VI). V přízemí se nachází sál 
s bohatě štukovaným stropem asi z poloviny 18. století, patrně dílo malíře Josefa 
Ceregettiho a štukatéra Ignáce Ceregettiho. V domě se dnes nachází hotel a 
restaurace, kde můžete bohatě štukovaný strop obdivovat. 

Je úplně jasné, že musíme do restaurace zajít. Nejen obdivovat překrásný místní 
interiér a malby na stropě, ale při té příležitosti si také zkusíme objednat dobrý nápoj 
a vyzkoušíme si, jak se v takové restauraci správně chovat. Kdo půjde s námi?  

 

Kostel sv. Josefa, Kláštěrní zahrady a bašta Prachárna 

Barokní kostel ze 17. století byl původně součástí kapucínského kláštera 
budovaného od roku 1656. Nad vchodem do kostela naleznete pískovcovou sochu 
sv. Josefa z roku 1702. Klášter byl po zrušení v roce 1949 zcela přestavěn. V 
jednolodní budově s loretánskou kaplí a Božím hrobem se v současnosti nachází 
Muzeum barokních soch. Prostory jsou využívány  také pro koncertní účely, výstavy 
či svatební obřady. 

I tyto prostory vícekrát navštívíme a prohlédneme si skvosty, které nám tu předkové 
zachovali. Pokud bude v Muzeu barokních soch hudební pořad pro děti nebo 
promítání filmu, určitě se ho rádi zúčastníme. Co je vlastně socha? A proč je jedna 
z kamene a jiná ze dřeva? Dokážeme si také sochu vyrobit? Jistě, že ano! 
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Za kostelem se nachází místo lákající k odpočinku - Kláštěrní zahrady. Jejich 
nejzajímavější část, Rozárium, objevíte po pokoření dřevěné lávky směřující k baště 
zvané Prachárna. Samotná bašta stojí v severovýchodním nároží městského 
opevnění. Byla postavena v roce 1435 a určena pro obranu ručními palnými 
zbraněmi. Jedná se o nejmladší prvek městského opevnění. V současné době se 
zde nachází expozice o městském opevnění.  

Rozárium je překrásná kvetoucí zahrádka, navíc přilehlá k zahradám, které vybízejí 
ke hrám, sportování i odpočinku. Mnohokrát do roka sem zavítáme a budeme 
pozorovat, jak podzim a zima uspaly kytičky a jak je jaro a léto opět probudí. Jestliže 
máme možnost prozkoumat i původní chrudimské opevnění a nejstarší části hradeb 
pod Prachárnou, tak to zkrátka musíme udělat. Není tam někde zapomenutý poklad? 
Nenechal nám tam král nebo královna vzkaz?  

 

Nejznámější chrudimské akce 

 

Dožínky v Chrudimi se konají vždy v září 

Třídenní folklórní festival, který se koná pravidelně od roku 1993 vždy začátkem září. 
 Zahrnuje nejen přehlídku špičkových folklórních souborů z České republiky a 
zahraničí, ale i bohatý doprovodný program: jarmark s tradičními lidovými výrobky, 
tvořivé dílny pro děti i dospělé. Také my se akcí pokusíme účastnit. 

Chrudimský Rybí jarmark – říjen, Kateřinské posvícení - listopad 
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Loutkářská Chrudim -  červenec 

Historie festivalu - V roce 1951 vznikl v Chrudimi nejstarší nepřetržitě dosud trvající 
loutkářský festival na světě – Loutkářská Chrudim – v hlavním programu uvádí výběr 
toho nejlepšího z českého amatérského loutkového divadla v daném roce, který je 
doplňován inspirativními profesionálními inscenacemi dalšího programu s 
mezinárodní účastí. V roce 2021 slaví festival svůj 70. ročník. 

Loutkářství v České republice  

• Loutkové divadlo se v českých zemích hraje od 16. století. Největší rozmach 
zaznamenalo v 19. století a v 1. polovině století dvacátého.  
(v roce 1930 v České republice působilo přes 3000 loutkářských skupin) 

• V roce 1912 začal vycházet první loutkářský časopis na světě, který vychází 
dodnes.  

• V roce 1929 byla v Praze ustanovena mezinárodní loutkářská organizace 
UNIMA, která sdružuje téměř 100 národních organizací.  

• V roce 1952 založena loutkářská katedra na pražské DAMU, čímž se stala 
prvním vysokoškolským loutkářským pracovištěm na světě. 

• V roce 1972 vzniklo v Chrudimi první muzeum loutkářských kultur. 
• Od roku 2016 byla společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na 

Slovensku a v Česku“ zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro 
zachování nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě (Etiopie) dne 1. 
prosince. 

Festival Loutkářská Chrudim 

Potřeba českých loutkářů setkávat se a konfrontovat svoji práci vyvrcholila na 11. 
valném sjezdu Loutkářského soustředění 1.- 4. července 1950 v Chrudimi, kde padl 
návrh, aby se v tomto městě konala přehlídka amatérských loutkářů. Do roka se tak 
stalo a 2. července 1951 začala 1. loutkářská Chrudim, která začala plnit úkol 
školy českého loutkářství, nejenom svými představeními, ale i pravidelnými 
diskusemi, přednáškami a semináři. 

Loutkářská Chrudim byla a stále je průřezem nejlepších loutkářských inscenací 
jednotlivých krajů v tom kterém roce. Každoročně na ni přijíždějí stovky loutkářů 
zhlédnout inscenace, přemýšlet o nich, učit se nejrůznějším dovednostem a 
objevovat nové podněty, postupy, přístupy a trendy. Tím festival ukazuje směr, 
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kterým se loutkové divadlo ubírá. A to je důvod, proč Loutkářská Chrudim měla a 
stále má smysl. 

Loutkové divadlo je tak neocenitelným inspiračním zdrojem pro tvořivost v oblasti 
národní literatury, divadla, výtvarného umění, filmu, řemesla i folklóru. V jeho 
současné podobě se objevují vlivy stejně tak z tradiční domácí lidové kultury, jako z 
kultury evropských národů. Pestrost forem, v níž existuje, a to textová, 
dramaturgická, výtvarná včetně režijních přístupů dokládá kulturní rozmanitost a 
obohacují kulturní dialog. 

 

Výlety v Chrudimi a okolí 

Je úplně nasnadě navštěvovat celoročně vše, co se nám na Chrudimsku nabízí. 

Rozhledna Bára a městské lesy, lanové centrum, sportovní hřiště, mlýn v Janderově, 

Evona Chrudim, Modela Chrudim, Transporta Chrudim, truhlářství Spalto ve 

Slatiňanech, Veselý Kopec, kde jsou opět umístěny loutky pana Kopeckého 
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v původní maringotce, se kterou procestoval svět, sportoviště v Chrudimi – tenisový 

areál, hokej, fotbal, atletika, plavecký bazén i floorbal, zámek Slatiňany i hřebčín 

Slatiňany, Kočičí hrádek nebo Švýcárna, zemědělské areály se zvířaty patřící ke 

Střední zemědělské škole, divadla, koncerty, výstavy a další. Můžeme se také 

domluvit s panem starostou a podívat se, odkud vlastně řídí Chrudim. Jakou má 

pracovnu a co tam vlastně všechno dělá?  

 

Hlavní témata třídního vzdělávacího programu: 

Naše mateřská škola 

Do Chrudimi podzimní bránou 

Chrudimský vánoční strom 

Do Chrudimi zimní bránou 

Do Chrudimi jarní bránou 

Do Chrudimi letní bránou 

 

Naše mateřská škola  

     Začátkem školního roku je naší prioritou bezproblémová adaptace dětí ve 
školním zařízení. Děti postupně seznámíme s prostředím mateřské školy, 
školní zahrady a blízkým okolím. Důraz budeme klást hlavně na bezpečnost 
dětí, pravidla chování a jejich dodržování, jak ve třídě, tak mimo ní (školní 
zahrada, okolí MŠ). Společně s dětmi vytvoříme třídní pravidla a budeme 
usilovat o jejich dodržování. S dětmi také vytvoříme plán témat na celý školní 
rok, o kterých by se chtěly co nejvíce dozvědět a výtvarně zpracujeme jejich 
přání (např. vesmír a planety, dinosauři, koloběh vody a pokusy, řemeslná 
výroba – jak se vyrábí stůl, židle?, jak se mele mouka, stroje a přístroje – 
traktory, bagry, vlaky, jak se šije oblečení, jak vzniká kniha aj.) Nedílnou 
součástí bude i na případnou nácvik a utužování základních hygienických 
návyků a zásad (také v souladu s doporučeními MZČR  i s ohledem na 
aktuální covidovou situaci). Budeme vytvářet vhodné, motivující prostřední pro 
vznik nových přátelství a zdravých vztahů. 
 
Hlavní cíl:  
     Vytváření pozitivního vztahu k MŠ, adaptace dětí na denní řád třídy, rozvoj 
prosociálního chování a citové samostatnosti dětí. Osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 
prostředí. Seznamování se s pravidly bezpečnosti, hygieny i chování ve 
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vztahu k druhému. Dodržování pravidel her a jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát férově. 
 
Nabídka podtémat: 
 

Poprvé ve školce  

Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát 

Kdo jsem já, a kdo jsi ty 

Když někdo nemůže, jiný mu pomůže                

                     

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Do Chrudimi podzimní bránou 
 
Charakteristika: 
 
     Na podzim se seznámíme s rostlinami na zahrádce, na poli a v sadu. 
Budeme poznávat různé druhy ovoce a zeleniny, vysvětlíme si význam 
zdravého jídelníčku a jeho vliv na zdraví člověka. Povíme si o změně počasí, 
naučíme se dívat kolem sebe a jaké jsou změny v přírodě. Budeme se učit 
venku poznávat a tvořit s přírodninami. Dozvíme se o podzimním odletu ptáků 
do teplých krajin a dalších znacích podzimu. Dále si budeme povídat o 
dušičkovém období, uložíme broučky a zvířátka k zimnímu spánku a přivítáme 
Martina na bílém koni. 
 

Hlavní cíl: 
 
     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. 
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Nabídka podtémat: 
 
Na shledanou vlaštovičko 

Barevná krása v podzimní zahrádce 

Sklízení ovoce a zeleniny 

Podzimní plody a polní plodiny 

Dušičkové období a halloween 

Ukolébavka pro broučky a zvířátka v lese 

Putování jedné kapičky (skupenství vody) 

Martin přijel na bílém koni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Chrudimský vánoční strom 
 
Charakteristika: 
 
     V tomto období se zaměříme na staré české tradice. Oslavíme sv. 
Kateřinu, ozdobíme si třídu na Vánoce, povíme si o vánočních tradicích a 
zvycích (s příchodem adventu) a připravíme se na příchod čerta a Mikuláše. 
Naučíme se nové básničky, budeme vyrábět dárky a zpívat koledy. Řekneme 
si, jak trávíme vánoční čas my, a jak děti v jiných zemích. Budeme se těšit na 
Ježíška, dárečky a užívat vánoční atmosféry. 
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Hlavní cíl: 
 
     Vytváření elementárního povědomí o světě, který nás obklopuje a dění 
kolem nás. Osvojení si základů hodnot a tradic důležitých pro život ve 
společnosti. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. 
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i 
produktivních. 
 
  

Nabídka podtémat: 

Na tú svatú Kateřinu, schováme se pod peřinu – začátek adventu 

Bum, bum, ratata, čerti buší na vrata  

Vánoční kostel a adventní čas 

Pojď s námi za seniory, zazpívat a povídat si 

Když zavoní Vánoce 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Chrudimi zimní bránou 

Charakteristika: 
 
     V lednu oslavíme příchod nového roku a seznámíme se s tradicí Tří králů. 
Naučíme se charakteristické znaky zimy, jak se v zimě starat o ptáčky na 
zahradě. Povíme si o zimních sportech a radovánkách, a jak se vhodně do 
zimy oblékat. Naučíme se, co pro sebe můžeme udělat, abychom byli zdraví a 
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silní. Dále se zaměříme na řemesla. Některá si vyzkoušíme, naučíme se, jak 
jsou všechna povolání pro společnost důležitá. Povíme si o masopustním 
průvodu, vytvoříme si masky a vyzdobíme třídu. 
 

Hlavní cíl: 
 
     Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
a jemné motoriky, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. Rozvoj tvořivosti a 
tvořivého myšlení, řešení problémů, sebevyjádření. Rozvoj základní kulturně-
společenských postojů, návyků a dovedností dítěte. Umět se chovat 
prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat 
jeho změny. 
 
 

Nabídka podtémat: 
 
Na Tři krále o krok dále 

Modrobílá zima 

Zimní sporty a radovánky 

Jak zůstat zdravý 

Ptáčci u krmítka 

Zvířátka v zimě 

Chrudimská řemesla 

Masopustní rej 
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Do Chrudimi jarní bránou 
 
Charakteristika: 
 
     V období jara si zavoláme skřivana a přivoláme sluníčko. Budeme 
pozorovat probouzející se přírodu a změny v ní. Budeme rozpoznávat první 
jarní rostliny, pozorovat ptáky vracející se z teplých krajin. Oslavíme první jarní 
den, vysvětlíme si, co to je a v lese otevřeme studánky. Povíme si o jarních 
pracích na zahrádce a seznámíme se se zahradním náčiním. Připomeneme 
měsíc knih, oslavíme Velikonoce, naučíme se poznávat jarní květiny, byliny a 
hmyz na louce i v zahradě. Na statku se podíváme na mláďátka 
hospodářských a domácích zvířat. Naučíme se třídit odpad při Dni Země a 
seznámíme se s tím, co můžeme dělat, abychom ochránili přírodu, a na 
planetě Zemi se nám dobře žilo. Měsíc duben je také ve znamení IZS, kde se 
seznámíme s pravidly, důležitými tel. čísly a dopravními značkami. V tomto 
období si také oslavíme čarodějnický rej. 
 
 

Hlavní cíl: 
 
     Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností. Osvojení si některých 
poznatků, schopností a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Rozvoj 
zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti. 
Seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije. Založit u dítěte 
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 
prostředí. Pochopení změn způsobené lidskou činností ku prospěchu či škodě 
k přírodě, ekologie obecně, životní prostředí kolem nás. 
 
 

Nabídka podtémat: 
 
Voláme skřivana – předjaří 

Jaro se probouzí – charakteristické znaky jara 

První jarní kytičky 

Jarní práce na zahrádce – nářadí, technika; zahrádka, pole 

Jaro v lese (otvírání studánek) 

Chrudimské Velikonoce 

Den Země – Klášterní zahrady, třídění odpadu 

Čarovné bylinky – léčivé byliny, čarodějnice 
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Děti, pozor červená – IZS, doprava, pravidla, značky 

Kde domov můj – naše vlast, naše město 

Když jsem já sloužil - zvířata na statku – užitek 

Narodila se mláďátka 

Život v úlu a v mraveništi 
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Do Chrudimi letní bránou 
 
Charakteristika: 
 
     Poslední měsíc školního roku začneme oslavami Dne dětí. Povíme si, jak 
žijí děti v jiných koutech Země. Dále si budeme povídat o důležitém tématu – 
bezpečnost o prázdninách a to doma, u vody, na dovolené. Naučíme se 
dopravní značky a dodržování silničního provozu. Nabyté zkušenosti si 
ověříme v praxi na dopravním hřišti. Dalším tématem bude živočichové u 
rybníka a také si povíme o životě v moři. Ke konci školního roku se také 
pojedeme podívat za zvířátky do ZOO. 
 

Hlavní cíl: 
 
     Získání schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situace. 
Bezpečnost na silnici, doma i v přírodě. Ochrana osobního soukromí a 
bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Vytváření základů pro práci 
s informacemi – vypravování, komentování, rozhovory a zpětná vazba. 
 

Nabídka podtémat: 
 
Děti z celého světa 

Živočichové u rybníka 

Na výletě v ZOO 

Jedeme na dovolenou – dopravní prostředky 

Bezpečné prázdniny 

Život v moři 
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Rozvíjíme všechny typy inteligence. 
Využíváme individuálního stylu učení dítěte. 
Při práci se skupinou, využíváme všech stylů učení. 
Každé dítě má jiný styl učení a jiný převažující typ inteligence, kterým se 
domlouvá se světem. Má odlišné silné i slabé stránky. Čím více budeme 
chápat individuální odlišnost dětí, tím více se budeme zaměřovat na 
individualizaci. 
Individuální přístup nechápeme pouze v tom významu, že se paní učitelka 
určitou konkrétní dobu věnuje konkrétnímu dítěti – to je jen jedna – byť 
důležitá forma. 
Co musíme dělat, abychom opravdu individualizovali? Učitelka, asistent: 
* rozumějí vývoji dítěte 
* prokazují úctu dětem a váží si jejich nápadů 
* pozorují dítě při hře a při práci 
* pečlivě plánují individuální i skupinové činnosti 
* poskytují dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních prožitků a pocitů 
* poskytují pružně se měnící prostředí 
* povzbuzují děti, aby řešily samostatně své problémy 
* poskytují jim vhodnou míru podpory 
* kladou zkoumavé otázky, které vedou děti k samostatnému myšlení a 
nalézání odpovědí 
* dávají dětem dostatek času k prozkoumávání prostředí 
* dávají dětem možnost učit se mnoha způsoby 
* respektují každé dítě 
* spolupracují s rodiči 
Vycházíme vstříc zájmům a potřebám každého dítěte. 
 

AŤ SE VÁM U NÁS A S NÁMI LÍBÍ. 
 

                                   


