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Ranní rituály 

• Pozdrav – každé ráno se společně pozdravíme a 

přivítáme. 

Vítáme tě, krásné ráno, dobrý den, dobrý den, 

ať nám slunce září do všech našich tváří, celý den, celý 

den.  

 

Dobrý den, dobrý den, (2× se ukloníme) 

dneska máme krásný den. (uděláme oblouk nataženýma 

rukama) 

Dobrý den, dobrý den, (2× se ukloníme) 

pěkně si ho užijem. (uděláme oblouk nataženýma 

rukama) 

• Chůze po elipse – dalším ranním rituálem je chůze po 

elipse, při které procvičujeme koordinaci pohybů, a 

udržení rovnováhy. Cvičení na elipse se obměňuje a je 

doprovázeno poslechem relaxační hudby. 

• Kalendář – u kalendáře se zábavnou formou učíme dny 

v týdnu, měsíce a roční období.  

• Motivační básnička:  

Velké kolo uděláme,  

na nikoho nečekáme. 

Kdo si s námi nechce hrát,  

ten není náš kamarád! 

 



Pondělí – dramatika 

Rozcvička –  

Rušná část: pozdrav, opakování tématu týdne + pohybová  

hra: „Stromy“ – Děti se rozdělí na tři skupiny podle názvů stromů a 

na koberec si nakreslí svůj domeček. Na povel budou stromy mezi 

sebou proměňovat. 

Průpravná část: „Utíkáme“ – běháme po třídě a plníme 

pokyny, které nám paní učitelka zadá. Rychlost běhu závisí 

na tempu říkanky. 

Závěrečná (relaxační) část:  „Růst stromu“ 

 

Řízená činnost –  

• Podzimní vycházka na Božkovský ostrov – poznáváme 

přírodu kolem nás, rozvoj pohybových dovedností, 

rozvoj smyslového vnímání 

• Odpoledne: Anglická pohybová chvilka 

• If I were an animal 

• One little finger 

• Walk around the circle  

• Nová píseň: Clap your hands 

Úterý – Zpívánky a tanečky 



Rozcvička –  

Rušná část: pozdrav + pohybová hra: „Veverčiny oříšky“ – 

Veverka poztrácela oříšky! Pomůžeme jí je najít? 

Průpravná část:  cvičení s padákem – oříšky neseme veverce 

do domečku a nesmíme je vysypat 

Závěrečná (relaxační část): odpočíváme přikrytí padákem a 

opakujeme si barvy podzimu 

Řízená činnost –  

o Chůze po elipse, kalendář 

• Motorika mluvidel – hláska Č – voláme na kočičku 

• 1. ča – ču, ča – ču, ča – ču…   

• 2. ča – ču tan – čí, ča – ču tan – čí, ča – ču to – čí, 

ča – ču to – čí...  

• 3. ča – ču tančí, ča – ču točí, ča – ču tančí, či – le 

točí... (ča – ča – ča)  -> ťukáme prsty do dlaně 

• Opakování jednoduchých písní 

• Píseň: poslech písničky Stromy (Svěrák a Uhlíř) 

• Výroba ježků z listů – lepení kousků listů na papírovou 

šablonu ježka 

• Předmatematická příprava – „Ježek a jeho jablíčka“ 

• Skládání listů z víček od pet lahví 

 

Odpoledne: Dětská mensa 

• Rovnovážná cvičení, 3x5 



• Opakování značky: MITSUBISHI 

• Ukázka auta na interaktivní tabuli -> z důvodu 

nenaplnění plánů nám zůstává značka i tento týden 

• Grafomotorika: obkreslujeme kruhový objezd 

 

Středa – Angličtina hrou 

Rozcvička- 

Rušná část: pozdrav  

Příběh: Na okraji zahrady stál uschlý strom. Celý rok chodil 

pejsek / kočička, krtek, chlapec, holčička apod./ okolo a 

nevšiml si ho. Jednou ráno se u něho zastaví a dívá se na něj. 

„Jé ten je smutný, vůbec se mi nelíbí.“ Když se tak dívá na 

ostatní stromy, jak se jejich listí krásně zbarvuje, je mu 

toho stromu opravdu líto. 

Přemýšlel a přemýšlel, jak by to udělal, aby se i tento strom 

rozveselil. A přišel na to. Začal opadané listy z jiných stromů 

sbírat a věšet je na suché větvě. Měl do večera práce až nad 

hlavu. Nevadilo mu to, protože když se na strom podíval, jak 

se začíná proměňovat, dělalo mu to takovou radost, že si u 

toho i začal prozpěvovat. Když odcházel, zdálo se mu, že se 

na něj strom směje a vůbec už nebyl smutný. 

Tu noc se mu zdálo, že si s ním strom povídá, a že mu děkuje 

za to, že může být alespoň chvíli hezký. 

• Umisťování listů dle barev na suchou větev -> motivační 

báseň 



Padá lístek, dolů letí, 

někdy hnědý i červený 

a ten třetí ten už žloutne, 

za chvilinku také slétne. 

Strom zůstane celý holý, 

stojí pak jak unavený. 

Až na jaře probudí se, 

lístečky zas obalí se. 

➔ pantomimické cvičení na téma básničky 

Řízená činnost -  

• Viz. plány angličtina 

Odpoledne: Montessori dílna 

• Společně si ukážeme, jak se pracuje s montessori 

pomůckami, které máme ve třídě  

• Výroba listů pomocí vosku a vodovek 

Čtvrtek – Pracovní činnosti 

Řízená činnost –  

Strom: Výtvarná činnost venku - vydáme se na zahradu 

školky, kde si nasbíráme šišky, které venku nabarvíme 

podzimními barvami, nabarvíme jednotlivé části šišek a 

necháme zaschnout. Poté dotvoříme pomocí hnědého papíru 

(srolování) a podstavce z kartonu. 

Odpoledne: Pohybová chvilka  



 Schovávaná s muchomůrkou - ve třídě bude schovaná 

polystyrenová muchomůrka a děti ji hledají, kdo ji najde, 

může v dalším kole schovávat a ostatním nenapovídá 

(případně jen zima-teplo) 

Přenášení kaštánku bosou nohou - cvičení na plosku a klenbu 

nohy, úchop, masáž chodidel v krabici s kaštany. 

Pátek – Angličtina s rodilou mluvčí 

Řízená činnost: 

• Viz. plány angličtiny 

Odpoledne: Hudební chvilka 

• Práce s hudebními nástroji – zopakování názvů 

• Opakování již známých písní  

• Rytmizace – názvy stromů 

• Obrázková hra na postřeh - hledáme stejné stromy 

 

 

 

 

 

 

 

 


