
Dodatek k ŠVP r.2020/2021 

Hlavní téma: Po stopách Pána času českou zemí  

Legenda: 

Bylo, nebylo, za dávných časů, 

panoval všemu Vládce času. 

Stroj času jsme mu opravili 

a v člověka ho proměnili. 

I vydal se na vlastní cestu 

a putuje od města k městu.  

A ze všeho svého konání 

předává nám své poznání. 

  

Hlavní cíl: 

Seznámení se světem lidí, kultury, umění a tradic. Získávání 

povědomí o souvislostech mezi věcmi, lidmi, zvířaty, přírodou 

a vesmírem. 

I. integrovaný blok    

Putování pokračuje po České zemi 

Říjen 2020  

Luhačovice - zdravá výživa, péče o tělo a zdraví 

 

Listopad 2020  

Strážnice na Moravě – vinobraní, podzim, lidová řemesla a tradice 

 

Prosinec 2020 

Pardubice - tradiční výroba perníku         



Třebechovice pod Orebem - Vánoce a zvyky, muzeum betlémů 

v Třebechovicích 

Pán času poznává nové přátele a společně prožijí Vánoce (vztahy, 

sdílení) 

 

Obsah: 

Pán času stále cestuje po České republice. Na jaře se zastavil 

v Lázních Luhačovice, kde ho zastihla pandemie. Posílá dětem 

dopis, že se zde na čas usadí, než se situace zlepší. Poté putuje 

do Strážnice na Moravě, a protože je již podzim, zažije zde 

vinobraní a seznámí se s lidovými zvyky a tradicemi. Dále 

putuje do Pardubic a naučí se péci tradiční pardubický perník. 

Přichází vánoce a další putování ho zavede do Třebechovic, do 

města betlémů. Setkává se zde s novými přáteli a prožije s nimi 

čas vánoční. 

Sdílí s dětmi své objevy, pocity, zážitky z cesty.   

Cíl: 

Vytváření přátelských vztahů, osvojování si základních 

společenských návyků, vnímání vlastností lidí a jejich pocitů, 

poznávání základů zdravé životosprávy, rozvíjení prosociálního 

chování. 

Osvojování si dalších základních poznatků o české zemi. 

Výstup: 

Vytvořit si přátelské vztahy v prostředí MŠ, osvojit si základy 

společenských návyků, vnímat vlastnosti lidí a jejich pocity, znát 

základy zdravé životosprávy, vědět proč je důležitá, mít základy 

prosociálního chování, mít základní poznatky o české zemi 

 

 



Vzdělávací cíle: 

• Uvědomění si vlastního těla 

• Rozvíjení dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (1.) 

• Rozvíjení a užívání všech smyslů (1.) 

• Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví (1.) 

• Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře 

zdraví, bezpečí a osobní pohody (1.) 

• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (2.) 

• Rozvíjení smyslového vnímání, od názorného myšlení 

k pojmovému (2.) 

• Rozvíjení tvořivosti (2.) 

• Poznávání sebe sama, získávání sebevědomí, sebedůvěry, 

schopnosti sebeovládání (2.) 

• Rozvíjení schopnosti citové vztahy vytvářet a rozvíjet (2.) 

• Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (3.) 

• Rozvíjení prosociálního chování (3.) 

• Poznávání pravidel společenského soužití (4.) 

• Seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije, orientovat 

se bezpečně ve známém prostředí (5.) 

 

II. integrovaný blok    

Putování zimní a jarní krajinou 

Leden 2021  

Krkonoše -  sportování a zimní radovánky na horách, příroda v zimě, 

zvířata v zimě 

Únor 2021  

Jičín +Český ráj – město pohádky, seznámení s tradičními českými 

pohádkami, dramatizace pohádek, poznávání pohádkových postav a 

jejich vlastností, rozlišování dobra a zla 

 

 



Březen 2021  

Litoměřice – zahrada Čech, jaro-probouzení přírody, Velikonoce,  

rodina, lásky čas 

 

Obsah:     

Přichází zima a Pán času putuje do Krkonoš do Špindlerova 

mlýna. Seznamuje se s životem na horách v zimním období,  

se zimními sporty a tradicemi na horách (Masopust). Pokračuje 

do Českého ráje do Jíčína, kde se seznamuje s rodinou 

Rumcajse, s Mankou a s Cipískem a také s dalšími pohádkovými 

postavami z českých pohádek 

 

Cíl: 

Rozvíjení schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy a plné 

prožívání těchto citů. Získávání povědomí o tom, že ve 

spolupráci je síla, osvojování si poznatků o přírodě a jejich 

proměnách v ročním období (zima, jaro) 

Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s Českem, s jeho 

tradicemi. 

Výstup: 

Vytvářet si a rozvíjet citové vztahy ve svém okolí a city plně 

prožívat. Vědět, že ve spolupráci je síla, osvojit si základní 

poznatky o přírodě a jejich proměnách. 

Mít povědomí o vlastní sounáležitosti s Českem a s jeho 

tradicemi .  

Vzdělávací cíle: 

• Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné 

motoriky (1.) 

• Rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti (1.) 



• Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

(sebeobsluha, hygienické a zdravotně preventivní návyky, 

ochrana zdraví a bezpečí) (1.) 

• Rozvíjení komunikativních dovedností (2.) 

• Osvojování si poznatků, které předcházejí čtení a psaní (2.) 

• Rozvíjení tvořivého myšlení, řešení problémů (2.) 

• Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti (2.) 

• Osvojování poznatků o znakových systémech (2.) 

• Upevňování schopnosti sebeovládání (2.) 

• Posilování schopnosti záměrně řídit svoje chování (2) 

• Rozvíjení estetického vnímání, cítění a prožívání (2.) 

• Posilování schopnosti řídit svoje chování (2.) 

• Vytváření prosociálních postojů, sociální citlivosti, 

tolerance, respektu (3.) 

• Rozvíjení kooperativních dovedností (3.) 

• Rozvíjení základních kulturně společenských postojů a 

návyků (4.) 

• Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

(4.) 

• Seznamování se světem kultury a umění (4.) 

• Vytváření povědomí o přírodním a kulturním prostředí (5.) 

• Rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se podmínkám 

vnějšího prostředí a jeho změnám (5.) 

 

III. integrovaný blok     

Putování končí 

Duben 2021 

Křivoklátsko-  lom Amerika, Koněpruské jeskyně, Karlštejn, okolí 

Berounky, putování přírodou, poznávání světa zvířat,  

oslava 1.máje a čarodějnic v trampské osadě s dobrými lidmi, kteří žijí 

v souladu s přírodou 



Květen 2021 – návrat do Plzně, přípravy k uvítání Pána času, 

plánování cesty do Evropy 

 

Obsah:  . 

Pán času se vydává do přírody na Křivoklátsko. Setkává se 

s psím kamarádem, který se krajinou toulal sám. Společně se 

dostávají do trampské osady, kde se setkává s lidmi, kteří žijí 

v souladu s přírodou a poznává zákonitosti přírodního světa. 

Společně oslaví 1.máj a čarodějnický svátek. Nakonec se vydává 

zpátky domů. Setkává se s dětmi ze školky a připravuje se na 

cestu do Evropy. Připomíná nám, jak pečovat o sebe, své blízké, 

domov i o přírodu. 

Cíl: 

Vytváření pozitivních vztahů a základů aktivních postojů k živé 

a neživé přírodě, sobě, lidem a společnosti, kultuře a umění. 

Rozvíjení vnímání, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 

pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, 

tak svět lidí. 

Výstup:  

Vytvořit si pozitivní vztahy a základy aktivních postojů k živé a 

neživé přírodě, k sobě, lidem a společnosti, kultuře a umění. 

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, nekonečně pestrý a 

různorodý (jak svět přírody, tak svět lidí) 

Vzdělávací cíle: 

• Zdokonalování pohybových dovedností, hrubé i jemné 

motoriky (1.) 

• Další posilování přiměřených praktických dovedností 

v oblasti sebeobsluhy, hygienických a zdravotních návyků 

(1.) 



• Upevňování schopnosti komunikativních dovedností (2.) 

• Upevňování dovedností, které předcházejí čtení a psaní 

(2.) 

• Rozvíjení tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, 

tvořivého sebevyjádření (2.) 

• Posilování přirozených poznávacích citů-zvídavost, radost 

z objevování (2.) 

• Podporování a rozvíjení zájmu o učení (2.) 

• Vytváření základů pro práci s informacemi, s obrazovým 

materiálem, s encyklopediemi (2.) 

• Rozvíjení schopností a dovedností umožňující získané 

dojmy a prožitky vyjádřit (2.) 

• Upevňování schopnosti záměrně řídit svoje chování (2.) 

• Posilování schopností a dovedností důležitých pro 

navazování vztahů k druhým lidem (3.) 

• Rozvíjení kooperativních dovedností (3.) 

• Rozvíjení schopnosti ochrany osobního soukromí a bezpečí 

ve vztazích k druhým dětem a k dospělým, schopnosti žít 

ve společenství ostatních - spolupracovat, spolupodílet se 

(4.) 

• Osvojování si poznatků a dovedností potřebných 

k vytváření zdravého a bezpečného prostředí (5.) 

• Rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách (5.) 

• Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a 

neživou přírodou (5.) 

• Vytváření povědomí o významu životního prostředí (5.) 

 
 


