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PODZIM 

Tématické okruhy: začátek školního roku, škola (poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, 

okolí družiny, dopravní situace), třída, ŠD, ŠJ (stolování, hygiena stolování – hygiena rukou, 

pravidla stolování, zdravá strava), pravidla slušného chování (mezilidské vztahy, zdravení, 

poděkování, úcta), příroda na podzim, estetika (barvy podzimu, výtvarné a pracovní 

techniky, práce s přírodninami), literatura (četba na pokračování). 

Cíle: rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů, vyjasnění vztahu dítě – dospělý, 

vytváření vztahů dětí mezi sebou, eliminace nebezpečí na silnici, osvojení si metod práce 

s informacemi, rozvoj estetického cítění, získávání nových poznatků použitelných v dalším 

životě.  

ZÁŘÍ  

 naše družina, mojí noví kamarádi 
 celoroční hra ( poznáváme svět : národnosti)  

ŘÍJEN  

 přichází podzim 
 celoroční hra ( poznáváme svět : vesmír) 

LISTOPAD  

 proměny přírody 
 celoroční hra ( poznáváme svět : příroda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ - Národnost 

 

Národnost je příslušnost osoby k 

určitému národu, přičemž národ se 

chápe jako společenství, na jehož 

utváření mají největší vliv společné 

dějiny, společná kultura a společné 

území a jehož členové mají také 

povědomí sounáležitosti s tímto 

společenstvím. Národnost se určuje 

podle státu nebo oblasti, kde se člověk 

narodil nebo prožil dětství, podle původu 

předků, zejména matky, nebo podle 

kultury, kterou si člověk osvojil a se 

kterou se ztotožňuje. 

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btstv%C3%AD


ŘÍJEN - Vesmír 

 

Vesmír  neboli kosmos je souhrnné 

označení veškeré hmoty, energie a 

časoprostoru, který je obsahuje.Zahrnuje 

tedy hvězdy, planety, galaxie, 

mezigalaktický prostor, temnou hmotu a 

další. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru 

jako celku zabývá hlavně astronomie, 

kosmologie a astrofyzika. České slovo 

vesmír pochází z ruského slova (ves mir – 

„celý svět“).  Obecně uznávané fyzikální 

teorie vycházející z teorie relativity, tvrdí, že 

vesmír je starý asi 13,8 miliard let. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casoprostor
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD - Příroda 

 

Příroda znamená v nejužším významu slova 

volně žijící ekosystém. Příroda jsou rostliny, 

zvířata, lidé, vodstvo, skály, země/ písek, 

vzduch a kosmos. Všechny části přírody se 

nazývají přírodniny - živá či neživá příroda. 

Funkční soustava živých a neživých složek 

životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny 

výměnou látek, tokem energie a předáváním 

informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí 

v určitém prostoru a čase. V naší přírodě se 

nacházejí dva typy ekosystému: 

přirozený - přirozený přírodní ekosystém s 

minimálními nebo žádnými zásahy člověka. 

umělý - dnes převažující typ ekosystému. Vznikl 

zásahem člověka. Lze mezi ně zařadit pole, 

louky, zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, 

akvária... 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m


ZIMA 

Tematické okruhy: zimní sporty, příroda (pozorování, přezimující ptactvo, krmení 
ptáků), zdraví (otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena 
stolování), tradice a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech 
koled), estetika (zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky), obec (rozšíření teritoria – hasiči, 
policie, pošta, dětský lékař), literatura (četba na pokračování). 

Cíle: osvojení si metod práce s informacemi, získávání nových poznatků, rozvoj estetického 
cítění, rozšiřování znalostí a dovedností, využití praktických zkušeností, účelné trávení 
volného času, rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace, rozvoj individuálních schopností 

PROSINEC 

 vůně cukroví a jehličí… vánoční nálada 
 celoroční hra ( poznáváme svět : tradice a zvyky) 

LEDEN  

 zimní královna 
 celoroční hra ( poznáváme svět : roční období) 

ÚNOR  

 pečujeme o zvířátka 
 celoroční hra ( poznáváme svět : zvířátka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSINEC – Zvyky a tradice  

 

České lidové zvyky jsou založeny na 

křesťanské nebo pohanské tradici, často se 

navíc liší kraj od kraje. Ve městech se v 

dnešní době udržují méně, avšak na 

vesnicích a zejména v moravskoslezských 

regionech jsou stále velmi živé. Zvyky i 

tradice se nadále těší velkému zájmu všech 

obyvatel České republiky, pro zahraniční 

turisty jsou zajímavým zpestřením jejich 

pobytu, a to zejména přijedou–li do Česka 

na Vánoce či o Velikonocích. 

 Např. Advent 

Adventní doba (období čtyř neděl před 

vánočními svátky) je dobou postní a je 

spojena s přípravami na Vánoce. Název 

tohoto období pochází z latinského 

adventus a znamená „příchod“ – tedy 

narození Ježíše Krista.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDEN – Roční období 

 

Během roku se u nás vystřídají 4 roční 

období - jaro, léto, podzim a zima. Proč 

tomu tak je? Tyto změny jsou způsobeny 

sklonem zemské osy a oběhem Země okolo 

Slunce. Země oběhne Slunce za 365 a 1/4 

dne. Při tomto oběhu Země urazí 939 

miliónů km při průměrné rychlosti téměř 30 

km/s (tj.107 000 km/h). Průměrná 

vzdálenost Země od Slunce je 149 500 000 

km, což vypočítal již okolo roku 265 před 

Kristem řecký matematik Aristarchos. Při 

oběhu Země okolo Slunce se slunečním 

paprskům střídavě přiklání buď severní 

nebo jižní polokoule. Polokoule, která je 

přikloněna Slunci, je více zahřívána a jsou 

na ní delší dny než na odkloněné polokouli. 

 



ÚNOR - Zvířátka 

 

Zvíře je obvykle označení buď pro 

jakéhokoliv živočicha, nebo pro živočichy na 

vyšším stupni vývoje (například jen 

obratlovce), krom člověka. „Zvířata jsou 

stejně jako člověk živými tvory, schopnými 

na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, 

a zasluhují si proto pozornost, péči a 

ochranu ze strany člověka.“Domácí zvíře, 

zvířecí společník či domácí mazlíček je zvíře 

chované především pro lidskou společnost 

nebo ochranu, na rozdíl od zvířat určených 

na práci a sport, hospodářských zvířat, 

laboratorních zvířat, které se chovají 

především pro výkon, zemědělský význam 

nebo výzkum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obratlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%AD%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_zv%C3%AD%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokusy_na_zv%C3%AD%C5%99atech


JARO 

Tematické okruhy: sport, příroda (pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, 
hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky), komunikace (verbální, neverbální, porozumění, 
chápání druhých, empatie), domov, rodina (rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, 
bydlení), literatura (četba na pokračování). 

Cíle: získávání nových poznatků, rozšiřování znalostí a dovedností, zlepšování orientace 
v prostředí, účelné trávení volného času, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, rozvoj 
individuálních schopností, využití praktických zkušeností, rozvoj slovní zásoby.  

BŘEZEN  

 za kamna vlezem 
 celoroční hra ( poznáváme svět : národní parky) 

DUBEN 

 aprílové dny a velikonoční beránek 
 celoroční hra ( poznáváme svět : moře a oceán) 

KVĚTEN  

 mamince z lásky 
 celoroční hra ( poznáváme svět : kultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BŘEZEN – Národní parky  

 

Národní parky v Česku jsou velkoplošná, 

zvláště chráněná území v Česku. V České 

republice se nachází čtyři národní parky. 

Nejstarší z nich je Krkonošský národní park 

(vyhlášen v roce 1963), největší je Národní park 

Šumava. Rozsáhlá území, jedinečná v 

národním či mezinárodním měřítku, jejichž 

značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou 

činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž 

rostliny, živočichové a neživá příroda mají 

mimořádný vědecký a výchovný význam, lze 

vyhlásit za národní parky. Veškeré využití 

národních parků musí být podřízeno zachování 

a zlepšení přírodních poměrů a musí být v 

souladu s vědeckými a výchovnými cíli 

sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, 

jejich poslání a bližší ochranné podmínky se 

vyhlašují zákonem. Jejich status upravuje zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN – Moře a oceán  

 

Světový oceán je souvislý vodní obal planety 

Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a 

veškeré vodní masy, která je přímo s ním 

spojená, a je v něm soustředěna většina vody 

na Zemi. Průměrná hloubka oceánu je 3790 m. 

Voda oceánu a moří představuje 96,54 % 

celosvětových zásob vody. Mořská voda 

světového oceánu je slaná. Jedná se o roztok 

různých minerálních a organických látek. V 

tomto roztoku neustále probíhají různé fyzikální, 

chemické a biologické procesy. Hlavním 

zdrojem hořkoslané chuti je chlorid sodný, 

chlorid hořečnatý a síran hořečnatý. Světový 

oceán, vzhledem ke své rozloze, zachytává asi 

85 % slunečního světla a tepla. Působí proto 

jako velmi významný regulátor teploty a 

zabraňuje výkyvům teplot na povrchu planety. 

Má zásadní vliv na biosféru a život na Zemi.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1liv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_sodn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot


KVĚTEN – Kultura 

 

Kultura označuje v užším slova smyslu soubor 

vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je 

například literatura, umění, divadlo, 

náboženství, případně i vzdělávání. V širším 

smyslu, zejména ve společenských vědách, je 

to systém všech významů, činností a vzorců 

chování, které si člověk osvojuje až jako člen 

společnosti, kde se tato kultura pěstuje a 

předává. Kultura tedy zahrnuje všechno to, s 

čím se člověk nerodí, ale  

- co se musí naučit, aby se stal platným členem 

své společnosti; 

- co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od 

starších; 

- co je spíše kolektivním a často anonymním, 

nastřádaným dílem mnoha generací; 

- co se udržuje tím, že se o to lidé starají a 

pečují; 

- co dané společenství spojuje a zároveň 

odlišuje od jiných. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densk%C3%A9_v%C4%9Bdy


LÉTO 

Tematické okruhy: sport, příroda (přírodovědná vycházka, pozorování, květiny, práce 
s encyklopedií), zájmy, literatura (četba na pokračování), hudba, barvy (barvocit, letní 
odstíny), prázdniny (táborové písně, orientace v přírodě a v terénu, první pomoc v přírodě, 
ochrana zdraví). 

Cíle: účelné trávení volného času, využívání nových poznatků, zkušeností a dovedností, 
rozvoj individuálních schopností  

 

ČERVEN  

 den dětí, prázdniny jsou za dveřmi 
 celoroční hra ( poznáváme svět : hlavní města) 

 

ČERVEN – Hlavní města 

 

Hlavní město představuje správní středisko a 

symbol určitého území, typicky státu nebo 

většího správního nebo samosprávného celku. 

Zpravidla se jedná o sídlo parlamentu, vlády a 

dalších významných institucí daného území, ve 

většině případů je rovněž významným 

obchodním a kulturním střediskem či dopravním 

uzlem. Často se také jedná o největší město na 

tomto území, není to však pravidlem. Hlavní 

město státu bývá určeno ústavou či jinou právní 

úpravou daného státu.  

 

 
 

 

Ve Tvarožné Lhotě, dne 02. 09. 2019 

Vypracovala: Bc. Pavlína Hrabovská 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_uzel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_uzel
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava

