
TŘÍDNÍ PLÁN - „MODRÁ PASTELKA“  

 

školní rok 2022/2023 

 
Bezpečnostní opatření po celý rok: -   poučení na počátku školního roku 

- při příchodu nového dítěte 

- při nové rizikové činnosti 

 

Hlavní poučení dětí:  

 

• na počátku školního roku  

• před vycházkou  

• při pobytu na zahradě  

• před plaveckým výcvikem  

• před školními výlety  

 

Všechna poučení jsou zpracována do osnovy. Osnovy jsou založeny u tohoto třídního plánu a jsou používány 

podle potřeby. Zápisy o bezpečnostních poučeních jsou vedeny v třídní knize, pobyty venku v týdenních 

přípravách.  

 

 

ZÁŘÍ - Školka, já a kamarádi  

 

1. Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme  

2. Máme se rádi, jsme kamarádi  

3. Tady je můj domov  

4. Já a moje rodina  

 

ŘÍJEN - Barvy podzimu  

 

1. Přišel k nám podzim – změny v přírodě, charakteristika  

2. Plody podzimu – ovoce, zelenina, přírodniny  

3. Kouzelný les – domov zvířátek  

4. Podzimní prázdniny – svět plný barev  

 

LISTOPAD - Zdraví  

 

1. Ve zdravém těle, zdraví duch – strava a návyky  

2. Já jsem kluk a ty jsi holka – poznáváme naše tělo   

3. Tetka chřipka – lékař  

4. Už zvládnu první pomoc  

  

 

PROSINEC – Zimní radovánky a vánoční čas  

 

1. Brzy přijde Mikuláš – první advent   

2. Předvánoční čas, už je tady zas – zvyky, tradice   

3. Vánoční oslavy – posezení u vánočního stromku  

4. Kouzlo Vánoc – těšíme se na Ježíška  



LEDEN – Kdo, co dělá  
 

1. Vzpomínka na Vánoce, znaky zimy   

2. Paní Zima kraluje - zimní radovánky, zimní sporty   

3. Třídím, třídíš, třídíme, my to všichni umíme  

4. Hádej, čím jsem? - povolání   

 

ÚNOR – Věci kolem nás  

 

1. Barvy, geometrické tvary   

2. Slavíme Masopust   

3. Jarní prázdniny – opakování znalostí  

4. Co se, z čeho vyrábí – materiály   

 

BŘEZEN – Jaro – probouzející se příroda  

 

1. Zahrádka plná překvapení – rostliny a hmyz   

2. O smutném semaforu; dopravní prostředky  

3. Jarní probuzení – znaky jara   

4. Kniha je kamarádka – lidové příběhy, pohádkové bytosti  

5. Příprava na Velikonoce – zvyky, tradice   

 

DUBEN - Zvířátka kolem nás  

 

1. Velikonoce – prázdniny  

2. Domácí a hospodářská zvířata  

3. Ptačí říše   

4. Pálení čarodějnic   

 

KVĚTEN – Pojďme se mít rádi  

 

1. Maminky slaví svůj svátek   

2. Den a noc; orientace v čase   

3. Vesmír   

4. Cesta kolem světa; národnosti 

5. Svět je plný dětí – MDD, výlety 

 

ČERVEN - Těšíme se na prázdniny  

 

1. Život pod vodou – vodní živočichové a prostředí  

2. Léto na nás mává – znaky léta, sporty  

3. Loučení s předškoláky  

4. Prázdniny nás volají  


