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Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 
 
 

Třídní vzdělávací program 2022/2023 
Třída Sluníček 

 
 

,,Se sluníčkem poznáváme svět“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Třídní vzdělávací plán je otevřený dokument, který lze během školního roku průběžně 
obměňovat a doplňovat. Vychází ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy s názvem 
„Mám pět smyslů, už to vím, svět hned lépe pochopím“, který je platný pro školní rok 
2022/2023 a který je zpracován v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání. 
 
 
 
Platnost: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 
 
 
 Zaměření třídy: 
 Ve třídě se zaměříme na logochvilky, kdy procvičujeme mluvidla, jógu pro děti včetně 
tělovýchovy, zařazování prvků z metody NTC Learning, hudebně-pohybové činnosti 
s pomůckami a výtvarné činnosti, při kterých se děti mohou individuálně vyjádřit. 
 
 
 Personální obsazení třídy: Barbora Janková, Lucie Pechanová 
 
 
 
TVP zpracoval: Barbora Janková, Lucie Pechanová 
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Charakteristika třídy:  
Věkové složení třídy: 5-6 let 
Ve třídě Sluníček je ve školním roce 2022-23 zapsáno 24 dětí. Z toho je 12 dívek a 12 chlapců. 
Věkové složení třídy: 24 předškolních dětí, z toho 3 děti s odkladem školní docházky. 
 
Děti jsou velice energické, a tak přesměrovávají energii na: pohybové hry, překonávání 
překážek, hry s míčem, taneční hry, tanec na písně od dětských interpretů, pohybový 
doprovod k písním a říkankám, hudebně-pohybové činnosti, cvičení s ostatním 
tělovýchovným náčiním a nářadím. 
 
Děti se rády realizují v hudebních chvilkách, pracovních a výtvarných činnostech-jak 
spontánních, tak řízených. Děti velmi baví stavba ze stavebnic dle předlohy (zlepšují se 
v předčtenářské gramotnosti) i vlastní fantazie. Formou rozhovorů a diskuzí se děti samy 
dozvídají informace k novému tématu (prohlubování logického a konstruktivního myšlení). 
 
 
Materiální vybavení třídy: 
Třída Sluníček je umístněná ve druhém pavilonu v prvním patře. Je po celkové rekonstrukci, 
příjemná, světlá a teplá. 
Děti se po vstupu do MŠ přezouvají v přízemí pavilonu, kde má každé dítě své poličky na 
odkládání obuvi a bačkorek. 
V patře je šatna naší třídy, kde má každé dítě svou skříňku na odkládání oblečení. Jsou zde 
umístěné nástěnky na výtvarné práce dětí se značkami dětí a nástěnka s aktuálními 
informacemi ze školky a třídy. 
Třída je rozdělená do tří částí: jídelna, prostor pro cvičení a hraní a část pro hrací koutky a 
spaní. 
V prostoru jídelní části jsou umístěny čtyři stolky se židličkami, stolek s pitným režimem, stolek 
na odkládání použitého nádobí, knihovnička a skříňky s drobnými stavebnicemi, korálky a 
společenskými hrami. V této části je také umístěný stůl pro učitele a stolek s počítačem a 
tiskárnou. 
Děti mají k dispozici programovací hru Bee Bot s bludištěm.  
Pro hudební činnosti děti využívají nové nástroje Boomwhackers. 
V prostoru pro cvičení a hraní je umístěna horolezecká stěna, žebřiny, tyč na šplhání, 
stavebnice Luna a další náčiní pro pohybové aktivity jako jsou chůdy, skákací pytle, míče, 
švihadla, lana atd.  
V této části herny jsou umístěny boxy se stavebnicemi, autodráhou, autíčky, vláčky atd. 
V prostoru hracích koutků mají děti k dispozici obchod, kuchyňku, kadeřnictví, pokojíček 
s kočárky, panenkami, přebalovacím pultem. 
V této části je umístěná také magnetická tabule a klavír s pomůckami pro hudební výchovu. 
V zadní části tohoto prostoru jsou ve větratelných policích uloženy matrace pro spaní dětí a 
lůžkoviny. Vše je označeno značkou pro každé dítě.  
Součástí třídy je dětská umývárna a toalety. Toalety jsou od sebe odděleny zástěnou pro 
zachování soukromí. Každé dítě má své označené místo pro ukládání ručníku. V umývárně jsou 
k dispozici jednorázové ručníky. 
Součástí třídy je i přípravna jídla – kuchyňka s výtahem.  
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Třídní pravidla: 

1. Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka – prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou, promiň 
2. Jsme kamarádi – vážíme si a respektujeme jeden druhého, chováme se 

přátelsky, pomáháme si. 
3.  Pečujeme o své zdraví – jíme zdravě, udržujeme osobní čistotu. 
4. Ve třídě běháme jen při cvičení a pohybových hrách. 
5. Nasloucháme si. 
6. Všechno má své místo. 
7. Chráníme přírodu – neničíme přírodu. 
8. Nestříkáme vodou. 
 
Plánované akce třídy – dle situace v souvislosti s covid-19 
-  1 x za rok třídní schůzka     15. 9. 2022 
- konzultační schůzky po dohodě s rodiči  celý školní rok 
- drakiáda      listopad 
- mikulášská besídka     akce školy, prosinec 
- vánoční besídka     prosinec 
- karneval ve školce     únor 
- velikonoční tvoření s rodiči    duben 
- besídka pro maminky     květen 
- MDD       červen 
- Den otců – hrajeme si společně   červen 
- vystoupení dětí pro rodiče     pasování předškoláků 

 
 
Konkrétní zařazení dílčích projektů ŠVP:  

Hrajeme si s anglickými slovíčky – děti budeme seznamovat s některými slovíčky 
z anglického jazyka, která vycházejí z jejich blízkého a konkrétního prostředí. Budeme děti 
během různých aktivit seznamovat s názvy barev, zvířat, jídel, osob a hraček. Pro seznamování 
s anglickými slovíčky využijeme písničky, anglická říkadla, pohybové hry a tablet. 

 
 Rozcvičky pro chytré hlavičky – zaměříme se především na pohybové a jazykové 

činnosti. Budeme zařazovat motorická cvičení jako jsou rovnovážná cvičení, otáčení kolem své 
osy, hry s míčem, skákání panáka. Budeme zařazovat aktivity podporující spolupráci  
ruky x oka x úst. Chytrými otázkami povedeme děti k logickému myšlení a zaměříme se na 
rozvoj zrakové i sluchové paměti dětí.  
 

Učíme se s tabletem – budeme se snažit zpestřit výchovu a vzdělání dnešní generace 
dětí. Budeme děti seznamovat s ovládáním jednoduchých funkcí a symbolů. Budeme děti vést 
k porozumění jednotlivých pokynů v aplikacích. Půjde především o zpestření a motivaci dětí. 

 
Se Sokolem do života – budeme rozvíjet především radost z pohybu. 
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Třídní rituály: 
Každodenní rozhovory na aktuální téma, dětí vyjadřují své pocity, názory, nálady. Jmenování 
aktuálních dnů a měsíců. Vnímání aktuálního počasí a přizpůsobení oblečení na venkovní 
pobyt formou kartiček. 
Každodenní rozcvičky pro chytré hlavičky. Kde jsou děti vhodnými otázkami vedeny 
k vytvoření vlastního úsudku, řešení hlavolamů, hádanek, vymýšlení vlastních příběhů, 
rýmování.  
Jazykové chvilky (logochvilky) zařazujeme cvičení jazýčku, dechová cvičení, artikulační 
cvičení, prstové hry, říkadla a písničky s pohybem, sluchové hry. 
Jóga pro děti a relaxační cvičení při relaxační hudbě dle potřeby dětí. 
Oslavy svátků a narozenin. Děti si vzájemně popřejí, zatančí, zazpívají písničku. 

 
Stolování: 
Děti do jídla nikdy nenutíme, ale nenásilně je motivujeme k tomu, aby servírované jídlo 
ochutnaly. 
Ranní a odpolední svačina: děti si připravují samy tácek, pečivo a ovoce, které jsou připraveny 
na vozíku. Samy si vybírají množství. Pečivo si samy natřou připravenou pomazánkou. Čisté 
hrnky jsou připraveny na stolku a děti si mohou vybrat z mléčného nápoje, čaje nebo vody a 
samy si určují množství, které vypijí. Děti si samostatně nalévají. Po jídle si děti uklízí hrnek, 
tácek a své místo, kde svačí. 
Oběd: děti si samostatně připravují příbor a pití. O velikosti porce se děti rozhodují 
samostatně. Samy si nalévají polévku z terin a o hlavním jídle se domlouvají s dospělým. 
Stolovací písnička a básnička. 
Pitný režim: po celý den mají děti připravený čaj, vodu s ovocem a šťávu. Děti mají na vozíku 
své hrnečky, do kterých si nalévají pití podle své potřeby. Děti pijí vsedě u stolku a pak uklízí 
použitý hrnek na určený tácek u pitného režimu. 
 
Ukládání osobních věcí: 
Vedeme děti k udržování pořádku, skládání oblečení do skříněk v šatně. Pyžamo a plyšák na 
spaní jsou uložené v poličce u ložního prádla. Po odpočinku děti spolupracují při stlaní a úklidu 
matrací. 
 
Aktivity pro děti s nízkou potřebou spánku: 
Pro tyto děti zařazujeme klidové činnosti. Mohou se věnovat například výtvarným činnostem, 
modelování, vystřihování. Jsou jim nabídnuty společenské hry, pexeso, labyrinty, pracovní listy 
pro rozvoj grafomotorických dovedností, puzzle, omalovánky. Provádíme diagnostiku dětí. 
 
Vzdělávací obsah TVP:  
vychází ze ŠVP PV mateřské školy a platného RVP PV. Při své práci vycházíme z potřeb dětí, 
upřednostňujeme jejich osobnostní vývoj, ale nedáváme dětem bezbřehou volnost. Snažíme 
se jim nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla chování ve skupině dětí a 
dospělých, hygienické a pracovní návyky, odpovědnost za své chování a jednání, sebekontrolu, 
vcítění se do pocitů druhých. Podporujeme v dětech iniciativu, samostatnost, touhu po 
objevování a naslouchání. Probouzíme v nich chuť dívat se kolem sebe a vedeme je k vlastní 
tvořivosti a fantazii. Je pro nás důležité vědět, co dítě prožívá a co cítí. Snažíme se o to, aby 
dítě po odchodu z MŠ mělo v sobě zakořeněné základy pro další vzdělávání a zvládání 
nejrůznějších situací ve škole a životě. TVP se skládá z témat, která vycházejí ze sledu ročních 
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období, ze života mateřské školy a ze změn, ke kterým dochází ve světě lidí, rostlin a zvířat. 
Konkrétní náměty jsou orientační a jejich zařazení, pořadí a časový rozsah přizpůsobuje 
pedagog aktuálním podmínkám třídy. Očekávané výstupy přizpůsobujeme individuálně věku, 
možnostem a schopnostem každého dítěte. Během dne se střídají řízené a volné činnosti. 
Jednotlivá témata vycházejí z integrovaných bloků ŠVP, časové zařazení jednotlivých témat je 
pouze orientační. 
 
 

IB: ,,Kdo se dívá – uvidí“ 
Září, říjen 

 
Smysl integrovaného bloku je především pozorování okolního prostředí a získávání nových 
informací a poznatků. Tento blok můžeme charakterizovat, jako první krok k socializaci 
dítěte. 
Všímáme si všeho, co podzimní příroda nabízí – barvy, počasí, ovoce, zelenina, houby. 
Objevujeme krásy přírody, využíváme její dary a učíme se přírodu chránit. 

 
 

1. Téma: Jak Kašpárek šel poprvé do školky (Září) 
 

V tomto tématu se budeme snažit začlenit nově příchozí děti do kolektivu. Všem dětem, nově 
příchozím i stávajícím, budeme vytvářet individuální podmínky, které napomohou k tomu, aby 
děti získaly ve třídě své místo, jistotu a pocit bezpečí. Vytvoříme dětem podmínky, aby zvládly 
režim školy. Budeme zařazovat aktivity vedoucí k sbližování dětí. Formou společných 
rozhovorů a povídání budeme podporovat bojácnější a méně aktivní děti. Nově příchozí děti 
seznámíme s prostředím třídy, mateřské školy a zahrady. Vytvoříme společně s dětmi pravidla 
chování ve třídě. Povedeme děti k bezpečnému chování, správným hygienickým návykům a 
klidnému stolování. 

2. Téma: Jak jablíčko spadlo ze stromu (Září, říjen) 

V tomto tématu se budeme snažit upozorňovat děti na zákonitosti přírody, sledovat její 
rozmanitost a krásu. Vytvářet vztah k živé a neživé přírodě. Pozorovat okolí, měnící se přírodu, 
její barvy, vůně, krásu. Pozorovat měnící se počasí, učit se nové pojmy. Budeme seznamovat 
děti s různými přírodními materiály, budeme z přírodnin tvořit, hrát si s nimi. Společně 
oslavíme Halloween. 

 

IB: ,,Kdo přivoní – ucítí“ 
Listopad, prosinec 

 
Smyslem integrovaného bloku je rozlišovat vůně, které v dětech rozvíjí city, citové vazby, 
citové projevy. Tento blok je postaven na prožitcích. Tak, jak vnímáme libé a nelibé vůně, 
stejně tak na nás působí chování a jednání druhých. Rozlišujeme to, co se nám líbí a nelíbí, co 
je nám příjemné a nepříjemné, prožíváme radost z příjemných zážitků. 
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3. Téma: O dráčku, který byl smutný (Listopad) 
 

Cílem tohoto tématu je pozorovat změny v přírodě a utvářet k ní kladný vztah. Poznávat vůně 
podzimu a lesa prožívat krásné pocity, které v nás tyto vůně vyvolávají. Budeme se učit 
rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy a některé budeme poznávat. Budeme si povídat o lese, 
jeho ochraně a chování v něm. Budeme pozorovat zvířata, ptáky, povídat si o jejich přípravě 
na zimu. Přírodní materiál budeme využívat k tvoření, pohybovým činnostem a hrám.  

4. Téma: Sluníčko slaví Vánoční svátky (Prosinec) 

Také toto téma budou provázet vůně, které v dětech rozvíjejí city a citové projevy. Děti budou 
prožívat radost z nadcházejících svátků. Nastolíme atmosféru těšení, společného tvoření a 
veselého prožívání. Děti si budou povídat o Mikuláši, připraví a prožijí Vánoce se všemi zvyky 
a tradicemi. Recitací básniček, zpěvem a poslechem koled, výrobou jednoduchých dárků 
vytvoříme atmosféru lásky, pohody a těšení. Ani v této době nezapomeneme na přírodu kolem 
nás a budeme se starat o ptáčky a ostatní zvířátka v zimě. 

 

 

IB: ,,Kdo se hýbe – pochopí“ 

Leden, únor 
 

Smyslem tohoto bloku je rozvoj pohybových schopností a dovedností. Rozvoj fyzické 
zdatnosti a osvojování si bezpečného chování. Postupně chápat, že pohyb je základem 
veškerých změn v přírodě i v životě člověka. 

 

5. Téma: Cesta na severní pól (Leden) 

 
Cílem tohoto tématu je všestranně rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí a fyzickou 
zdatnost. Budeme děti seznamovat s tradicemi měsíce ledna. Povedeme děti k ochraně 
životního prostředí, ochraně klimatu, pozorovat počasí a jeho změny. Budeme poznávat a 
zkoumat vlastnosti sněhu a ledu. Vyzkoušíme s dětmi pokusy se sněhem a vodou. Poznáme i 
jiné kultury a život lidí v chladných oblastech světa. Seznámíme se se zvířaty, která zde žijí. 
Budeme se ztotožňovat s životem a přírodou u nás. 
 
 

6. Téma: Princeznička na bále (Únor) 

Také cílem tohoto tématu bude rozvoj pohybových schopností a dovedností. Děti si budou 
osvojovat bezpečné chování, péči o zdraví a tělo. Při pobytech venku a hrách na sněhu budeme 
děti učit uvědomovat si vlastní tělo a být opatrní k sobě a ostatním. Budeme děti seznamovat 
se zimními sporty, uvědomovat si, že pohyb je velmi důležitý pro naše zdraví, zdraví životní 
styl. 
Budeme poznávat a zkoumat, jak lidské tělo funguje. Seznámíme se s povoláním rodičů, 
budeme si o něm vyprávět, chápat, že každá práce je důležitá.  
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IB: ,,Kdo naslouchá – uslyší“ 
 Březen, duben 

 
Smyslem tohoto bloku je rozvíjení komunikace a umění naslouchat. Vnímání zvuků kolem 
nás, slov, hudby. Tento blok nás zavede do přírody. Budeme poslouchat zvuky v přírodě, 
vnímat změny v počasí, poznávat domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata. Tento blok 
úzce souvisí se vzájemným dorozumíváním, komunikací a uměním naslouchat, vnímat jeden 
druhého. K tónům jara patří také lidové tradice a svátky-Velikonoce, Den matek. Vyprávíme 
si o rodině, těšíme se na besídku s rodiči. 

 
 

7. Téma: Jak se sluníčku nechtělo vstávat (Březen) 
 
Toto téma nás zavede do probouzející se přírody, kde budeme vnímat zvuky. Budeme 
pozorovat rozmanitost probouzející se přírody a vnímat její krásu všemi smysly. Budeme 
posilovat radost z objeveného, budeme se učit popsat a pojmenovat vše, co vidíme a cítíme. 
Budeme si rozšiřovat slovní zásobu, učit se chápat souvislosti. Budeme poznávat květiny a další 
rostliny. Naučíme se pečovat o rostliny, budeme provádět pokusy. 
 

8. Téma: O čarodějnici, která byla krásná (Duben) 

Cílem tohoto tématu bude také probouzející se příroda, její zvuky a tóny. Budeme se učit nové 
písničky, říkanky, poslouchat hudbu. Seznámíme se rozmanitostí přírody její jedinečností a 
krásou. Budeme poznávat hospodářská zvířata a jejich mláďata. Učit se vzájemné pomoci a 
toleranci. Budeme se učit vzájemně si naslouchat, vnímat jeden druhého, komunikovat spolu. 
Využijeme prostor k různým výtvarným, hudebním, literárním a dramatickým činnostem. 
Seznámíme se tradicemi v období Velikonoc a naplno je prožijeme. 

 

IB: ,,Kdo ochutná – zjistí“ 
Květen, červen 

Smyslem tohoto bloku je poznávání sebe sama. Zjistit, že nemusíme mít chuť pouze na něco 
dobrého. Můžeme mít chuť někomu pomáhat, chuť si hrát, chuť pracovat, učit se, ptát se, 
tvořit a toužit po vědění. 

 9. Téma: Pohádka o koze Róze (Květen) 

Toto téma je především o chuti. Děti poznají různé chutě. Chuť něco pěkného prožít, vytvořit, 
chuť někomu pomáhat, učit se. Děti se budou učit poznávat především sama sebe. Děti budou 
poznávat skrze pohádky vzorce chování a rozeznávat dobré od špatného. Tímto je povedeme, 
aby měly chuť řešit. Děti budou prožívat lásku ke své mamince, rodině, kamarádům. 
Seznámíme děti s jejich městem a životem v něm. Budeme je učit poznávat jiné kultury, země, 
jazyky. Děti se budou učit vzájemné toleranci a ohleduplnosti, respektu k druhému a 
přizpůsobivosti. 
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10. Téma: O autíčku, které neumělo barvy (Červen) 
 
V tomto tématu budeme poznávat věci kolem nás všemi smysly. Většina činností bude 
směřována ven do přírody a děti se budou moci seznámit s různými materiály. Budou moci 
pomocí různých materiálů třídit, přiřazovat, porovnávat. Nad různými materiály budeme 
přemýšlet, k čemu jdou použít, jak je využít, budeme experimentovat, objevovat, tvořit. 
Budeme zkoumat jejich povrchy tvary, velikosti. 
Budeme objevovat nové země, vyprávět si o naší planetě Zemi, seznamovat se s vesmírem. 
Prožijeme radost při oslavách MDD. 

 
 

IB: ,,Kdo osahá – objeví“  
Červenec, srpen 

 
Smyslem tohoto integrovaného bloku je především vlastní poznání a objevování, kdy nejen 
pomocí hmatu získáváme nové znalosti, dovednosti a zkušenosti. 

11. Téma: Dětské radosti (červenec, srpen) 
 

V tomto tématu si děti užijí léta, přírody, různých her a radostí. Většina činností bude probíhat 
venku, budou probíhat pokusy, práce a tvoření s různým materiálem. Děti si užijí sportovní 
aktivity a soutěže. Děti budou pozorovat přírodu, změny počasí. Vyprávět si o dovolené, 
cestování, výletech. 
 

 

IB: „ČINNOSTI PROLÍNAJÍCÍ SE CELÝM ROKEM“ 
 

Cíle a charakteristika integrovaného bloku (pro všechny věkové skupiny) 
Obsahem integrovaného bloku je nabídka činností, které jsou zařazovány průběžně celý rok 
při různých činnostech, které se odehrávají v prostředí mateřské školy, na školní zahradě atd. 
Vzdělávací nabídka vychází ze všech vzdělávacích oblastí RVP PV: Dítě a jeho tělo, Dítě a 
společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika 
 
Nabídka činností: 

• hygiena, stolování, oblékání, úklid 

• lokomoční dovednosti (plazení, lezení, chůze, běh, skok, překonávání překážek) 

• nelokomoční dovednosti (převály, obraty, kotouly, zdravotní cviky) 

• manipulační dovednosti s různým náčiním a předměty (rukama, nohama, koleny, hlavou; 
zvedat, nosit, překládat, kutálet, pohazovat, odrážet, kopat, balancovat) 

• vedení dětí ke správnému sezení u stolu 

• zdravotní cviky (posilování břišních a hýžďových svalů, zpevňování zádových svalů...) 

• smyslové hry 

• kreslení, malování, modelování, lepení, hra na rytmické nástroje, manipulace se 
stavebnicemi, předměty 

• společenské hry, didaktické hry, pohybové hry, puzzle 
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• poslech příběhů z knih, námětové hry dramatizující činnosti 

• literární, dramatické a hudební činnosti 

• přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů 

• vycházky do okolí mateřské školy 

• účast na akcích pořádaných DDM, MDK, dětskou knihovnou atd. 

• úklidové činnosti, třídění odpadů, ochrana přírody 

• průběžné poučování o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, 
jak se chránit 

• poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů 

• přednes, dramatizace, zpěv, recitace 

• jazykové rozcvičky, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 
hádanky, vokální činnosti 

• společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

• hry podporující tvořivost, představivost a fantazii (stavebnice, mozaiky, skládanky apod.) 

• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty ve třídě i při pobytu 
venku 

• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině (příslovce místa) 

• činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, aby mohlo být úspěšné 

• kalendář přírody, roční období 

• prohlížení knih, encyklopedií, práce s literárními texty 

• posilovací, protahovací, uvolňovací cviky 
 


