
 

Třídní program Hvězdiček 2022/2023 

 

Naše třída 

 

„Třída, ve které jsou všechny děti naše milé hvězdičky.“  

Ve třídě Hvězdiček máme v letošním roce zapsáno 19 dětí, z toho 9 

děvčat a 10 chlapců. Patnáct dětí naší školku už zná, protože loňský školní rok chodily do třídy Sluníček. 

Jeden chlapec chodil do Dětské skupiny (do třídy Kapiček) a tři děti budou ve školce poprvé, ale 

doufáme, že jejich adaptace proběhne rychle a brzy si najdou nové kamarády. O všechny děti se stará 

paní učitelka Lenka Jarocká a paní učitelka Michaela Burešová. Úklid má na starost paní provozní 

Jarmila Čípková. V naší třídě dětem nabízíme velmi pěkně rekonstruované půdní prostory, kde máme 

třídu, hernu i sociální zařízení. 

Jak jde den ve školce? 

Děti se scházejí ve školce od 6:30 ve třídě Planetek, kde si společně hrají a čekají na svoji paní 

učitelku, která si je odvede v 7:15 do své třídy. Odpoledne pak v 16:00 odcházejí do třídy Planetek. 

Děti mohou do školky přicházet a odcházet tak, jak to jejich rodičům vyhovuje. Všechny děti jsou však 

ve třídě do 8:15 hodin. Chtějí-li přijít později, domluví se rodič s paní učitelkou.  

Den Hvězdiček začíná spontánní hrou dětí. Děti si samy vybírají, s čím si chtějí hrát. Jejich fantazii 

rozvíjí různé hry, realizované např. v kuchyňce, v obchodě, v domečku s panenkami, hry na doktora, apod. 

Chlapci rádi využívají dopravní koberec, kde se proměňují ve velké stavbaře a řidiče automobilů. U 

stolečků si děti kreslí podle svých představ nebo si hrají s různými stavebnicemi. Hra má obohatit život 

dítěte, pomáháme ji proto dětem zpestřit a stále zdokonalujeme podmínky pro její realizaci. Po ukončení 

hry si děti samostatně uklízejí své hračky na jejich místo.  

Po hře dětem nabízíme tzv. individuální cílené činnosti – cvičení, tanečky, komunitní kruh, diskusní kruh, 

modelování, malování, práci s papírem, zpívání, atd. Všechny tyto činnosti musí vycházet ze 

spontánního prožitku a zájmu dětí. Děti také často samy navrhují, o čem si chtějí povídat, co si chtějí 

zazpívat nebo si případně zatančit. Snažíme se, aby děti přicházely samy s vlastními nápady a byly  tak 

spolutvůrci dění ve školce. V průběhu celého dne si děti utvrzují správné návyky při umývání, převlékání 

a stolování. 

Svačíme průběžně mezi 8:30 a 9:00 hodinou. Obědváme ve třídě Planetek v 11:45 hodin. Děti si 

samostatně přinášejí a odnášejí jídlo. Používají lžíci i příbor. Samy si mohou zvolit, kolik jídla chtějí mít 

na talíři. Děti si mohou přidávat, do jídla je nenutíme. 

Po obědě děti odpočívají. Nespavé děti odpočívají půl hodiny a potom se věnují odpolední zájmové 

činnosti. Spavé děti spí podle svých potřeb a průběžně potom vstávají. Děti svačí od 14:15 do 14:45 

hod. Po svačině si hrají v prostoru třídy, zahrady, anebo dokončují činnosti z rána. Za pěkného počasí 

dopoledne i odpoledne využívají prostory naší zahrady.  

 

 

 



Rok 2022/2023 s Hvězdičkami  

 

 

Hvězdičky se poznávají 

Chceme postupně vytvořit třídu dětí, kde se každé z nich bude cítit dobře, svobodně a spokojeně. Kde 

společnými silami s dětmi stanovíme určitá pravidla, podle kterých se budeme všichni řídit.  

Např.: 

• Jsme všichni kamarádi, neubližujeme si, nekřičíme, pomáháme příteli. 

• Máme rádi pořádek, uklízíme hračky na své místo; víme, jak s nimi zacházet. 

• Chceme se oblékat a vysvlékat samostatně. 

• Víme, jak se máme chovat v umývárně a na WC     

                     Při jídle nemluvíme, dodržujeme čistotu.  

Třídní plán Hvězdiček vychází z ročního plánu školy. 

Činnosti probíhají v souladu se změnami ročních období. Při plánování vycházíme z různých situací, které 

děti prožily. Během roku pořádáme různé společné akce pro všechny děti a rodiče z MŠ, také chystáme 

společné tvoření ve Hvězdičkách.  

Celoroční vzdělávací projekt: „Hrajeme si se zvířátky“ 

Integrované bloky pro školní rok 2022/2023 

Kolem nás můžeme pozorovat svět plný barev. Společně s dětmi se přesvědčíme, jak se mění příroda 

během celého roku. Měnící se přírodu doplníme malbou obrázku zvířátka, se kterým přivítáme nové 

roční období. V červnu s dětmi zhodnotíme, zda se nám malba podařila. 

PODZIM NÁM NACHYSTAL PESTROU PALETU 

Malý ježek přišel k nám, kamarády přivítal. 

Podzim listí maluje, pod fousy si notuje. 

Za dveřmi je listopad, ježeček už půjde spát. 

V tomto období je pro nás nejdůležitější, aby si nové děti přicházející do MŠ poprvé, zvykly na 

velkou změnu v jejich životě a zadaptovaly se na nové prostředí. Důležitou součástí bude i poznání 

nových kamarádů a všech ostatních, se kterými se děti budou setkávat a kteří o ně budou pečovat. 

Také si osvojovat základní hygienické návyky a dovednosti k podpoře zdraví. Podzimní blok úzce 

souvisí s přírodou, pohybem a zdravím. Budeme se zabývat změnami v přírodě, sklizní ovoce a 

zeleniny a jejich významem pro zdraví. Ukládáním zvířátek k zimnímu spánku. V tomto období také 

uskutečníme tradiční společné setkání na školní zahradě. 

MOTTO: „ Život je jako pestrá paleta barev, záleží na nás, jaké barvy namícháme.“ 

OBJEVUJEME KOUZELNÝ SVĚT 

Zajíc běží rychle polem, sníh se sype všude kolem. 

V zimě snížek napadá, v peřině spí zahrada. 

Únor ten je ještě mrazem bílý, sluníčko nás hřeje jenom chvíli. 



Všechny děti milují vánoční svátky a činnosti s nimi související. V mateřské škole je možnost vyzkoušet, 

ale i prožít. Seznámí se nejen se štědrým večerem, ale také s adventem, se zvyky a tradicemi. Budeme 

zpívat koledy, péct vánoční cukroví, vyrábět dárečky a přání a taky si užijeme zimních radovánek. Je to 

období stvořené k rozvíjení citových vztahů k rodině, přátelům a okolí. Motivujeme děti k posunu „je 

lepší dávat, než brát.“ Hledáme, čím bychom udělali druhému radost. Nezapomeneme i na naše rodiče, 

kteří si mohou s námi zpříjemnit adventní čas a přijít si zazpívat při společném posezení pod vánoční 

stromeček. V rámci tohoto období také poznáváme lidské tělo a jeho funkce, prevenci nemocí a 

upevňujeme hygienické návyky. Na závěr tohoto bloku oslavíme Masopust. Vyrobíme společně masky, 

vyzdobíme třídy a pustíme se do karnevalového reje. Upevňujeme navázané vztahy s ostatními 

mateřskými školami, se ZŠ, obcí a sociálním domem. 

PLANETA PLNÁ BAREV 

Jaro přišlo, kdo to letí? Vlaštovičky, milé děti.  

Duben má rád legraci, stále mění počasí. 

Slunce pálí, jaro je tu, kytička se hlásí k světu. 

Jaro je za dveřmi. Těšíme se, že svlékneme zimní kabáty, uvidíme první jarní květiny a uslyšíme zpívat 

ptáky. Teplé sluneční paprsky probudí jarní přírodu a my se společně rozhlédneme kolem sebe a všechny 

jarní změny budeme pečlivě pozorovat. Naučíme se jarní písničky a říkadla, která nám prozradí, že se 

blíží Velikonoce a s nimi další jarní svátky a tradice.  V rámci Velikonoc dětem přiblížíme zázrak života a 

zrození. Rozvíjíme úctu k životu ve všech jeho formách. Na školní zahradě si zajezdíme na koloběžkách, 

seznámíme se s dopravními značkami a pravidly silničního provozu, s prací na zahrádce, postaráme se o 

vlastní záhon, pojmenováváme a učíme se používat zahradní nářadí. Již tradičně nám rodiče dětí 

pomohou prostřednictvím různých výtvarných, pracovních technik, netradičních materiálů vyzdobit 

společně celou školu.  

NĚCO KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ 

Sluníčko nám krásně hřeje, veverka se v lese směje. 

Podněcujeme děti k lásce k rodině, což je hlavní záměr naší mateřské školy. Uspořádáme oslavu ,,Den 

rodin!“ s dobrou náladou, sportovními hrami a soutěžemi, užijeme si svátek dětí, svátek maminek i 

tatínků. Užijeme si výletů, školní zahrady, budeme si hrát v pískovišti a také prožijeme společnou noc ve 

školce. Učíme děti dívat se kolem sebe a vytvářet si vztah k živé a neživé přírodě. Experimentujeme v 

přírodě, napomáhá nám při tom slunce, voda, vítr. A pak  už se rozloučíme s našimi ,,školáky“ a hurá na 

prázdniny! 

Čeho bychom chtěli dosáhnout? 

• Všechny děti ve Hvězdičkách se cítí dobře, mají naprostou důvěru ke svým učitelkám. 
•  

• Děti nám sdělují své zážitky, prožitky, svá přání. 
•  

• Děti nacházejí nové kamarády, se kterými navazují pevné přátelství.  

• Rodiče nám sdělují důležité informace o svém dítěti. 

• Rodiče nám důvěřují. 

• Společně se všichni budeme snažit o to, aby byly děti ve školce naprosto spokojeny. 

                                                                                                            


