
1. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 
Motto: „ I když malý – už to znám, sám přírodě pomáhám.“ 

 

 

V rámci ekologické výchovy spolupracujeme s ekologickým střediskem „Lipka“: 

 účastníme se seminářů  

 s dětmi navštěvujeme výchovné akce ve středisku „Jezírko“,Mrkvička“  

      a „Rozmarýnek“  

 plníme ekovýchovné programy během školního roku  

 zapojujeme se do projektů souvisejících s ekologií a environmentální 

výchovou 

 

 

Záměry ekologického programu: 

 položit základ citovému vztahu ke všemu živému i neživému, včetně sebe 

samých 

 rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i 

problémů lidské společnosti 

 utvářet ekologicky příznivé orientace na nekonzumní kvality lidského života 

 učit děti samostatně /individuálně i kolektivně/ aktivně a tvořivě myslet a 

jednat 

 osvojit si základní sociální a enviromentální dovednosti 

 získat prvotní informace o životním prostředí 

 orientovat se v přírodních obdobích 

 vést děti k spoluodpovědnosti za současný i příští stav přírody i společnosti, za 

místo, ve kterém žijí  

 snažit se vzájemně vyvažovat lokální, regionální a globální pohledy na řešený 

problém /podávat pravdivé informace/ 

 

Při výukovém programu využíváme prvků: 

 problémového a projektového vyučování 

 etické a estetické výchovy 

 pracovní a dramatické výchovy 

 

 

Klademe důraz na : 

 správnost a aktuálnost poskytovaných informací 

 rozvíjení tvořivosti, komunikace a týmové práce 

 bezprostřední kontakt s přírodninami a přírodními materiály 

 na aktivní pobyt v přírodě, na zahradě 

 

Ekovýchovné činnosti prolínají všemi stránkami života dětí.  

 

 

 

 

 

 



 

1.Šetření energií: 

 

 teplo /termostat, větrání, .../ 

 světlo /využití denního světla,  nenechávat zbytečně svítit,... 

 voda /mytí, splachování, zalévání,.../ 

 

domácí ekologie: 

 třídění domácího odpadu 

 netvořit odpad /igelit. tašky.../ 

 šetření papíru /použitý, recyklovaný,.../ 

 

v mateřské škole: 

 šetření papíru /při výtv. činnosti/ 

 sběr papíru /do ZŠ/ 

 třídění odpadu do kontejnerů 

 

 

 

 

2. Péče o životní prostředí 

 

 

mateřská škola 

 péče o květiny  

 estetika prostředí v MŠ 

 pracovní listy s ekologickou tematikou 

 práce s knihou 

 koutek přírody /zatřiďování organismu do systému/ 

 ekohraní 

 interiér mateřské školy – malby obsahující živou a neživou přírodu na stěnách 

 

školní zahrada: 

 péče o rostliny na „Babiččině zahrádce“ 

 ochrana živočichů –,... 

      zřídit pítko pro ptáčky, krmítko 

 kompost 

 

okolí MŠ: 

 péče o studánku v údolí Bobravy 

 péče o ptáky v zimním období 

 výchova dětí k poznání reálných nebezpečí přírody /aby věděly co je v přírodě 

nebezpečné a čeho se opravdu bát nemusí/ 

 

 

 

 

 

 

rodina: 



 naplňovat potřebu kontaktu s přírodou mezi členy rodiny – jak trávit 

odpoledne, víkendy, prázdniny a dovolené 

 cesty do přírody, výlety 

 pěstovat návyk k přírodě, který jednou bude k duhu dítěti a jeho tělesnému i 

duševnímu zdraví, a také přírodě, pokud se u dítěte rozvine i ekologické 

vědomí 

 živé podněty, nesčetné zážitky a odpočinek v přírodě 

 rodič jako vzor k přátelskému vztahu k přírodě 

 

 

 

 

 

3. Spolupráce s myslivci: 

 besedy s myslivci 

 krmení pro zvěř 

 

 

 

 

Cíl: 

Přijetí osobní odpovědnosti za své činy. Vypěstovat v dětech ekologické vědomí. 

Uvědomit si ,že jsme jen součástí přírody  a  spolutvůrci jednající ve shodě s přírodními 

zákony. Jinak bychom zničili přírodu a nakonec i sami sebe. Přijetí osobní odpovědnosti za 

své činy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
 

 

 

Rizika: 

 Zhoršující se vztahy mezi dětmi, nárůst strachu z posměchu ostatních 

 Klesající tvořivost a dětská fantazie 

 Pokles fyzické i psychické kondice 

 Narůstající rivalita 

 Xenofobie a individualismus, který způsobuje agresivitu vůči všem, kteří se 

budou jakkoli odlišovat od většinové společnosti 

 Přetechnizovaná společnost 

 Školské a hygienické předpisy nás značně svazují a nadbytečně komplikují 

možnosti ekologické výchovy 

 Nedostatek financí k dostatečnému  vybavení zahrady  

 Nemocné a nedoléčené děti v kolektivu 

 

 

 

Důsledky: 

 Život v takové společnosti přináší stres, únavu a lhostejnost nejen k přírodě a 

krajině, ale také k lidem 

 Všechny uvedené problémy se budou nadále prohlubovat 

 Infekce v kolektivu – rozšíření nemoci 

 

 

 

Řešení: 

 Okamžité řešení 

 Podpora rodin s dětmi – příkladem, radou, nabídkou aktivit,jak využít volný 

čas 

 Propagace 

 Dramatické chvilky 

 Nebýt pouhým konzumentem krajiny 

 Vztahy  mezi učiteli a dětmi, řešení problémů týkajících se vztahů mezi dětmi 

 Vést děti k větší samostatnosti – vyhledat a umět zpracovat informace 

 Snaha vybudovat živou učebnu na školní zahradě 

 Využití vlastních zkušeností se živou přírodou 

 Lékařská potvrzení, ranní filtr 

 

 

Činnosti: 

 Adaptační režim 

 Psychická pohoda dětí i všech zaměstnanců MŠ 

 Možnost dostatečného přirozeného pohybu jak v prostorách školy, tak při 

pobytech venku 

 Každodenní pobyt venku za každého počasí 

 Vycházky do přírody, okolí MŠ zaměřené na fyzickou zdatnost dětí 

 Každodenní tělovýchovné  chvilky 



 Hygienické návyky, sebeobsluha 

 Dechová a relaxační cvičení 

 Otužování vodou, vzduchem 

 Větrání tříd 

 Námětové a didaktické hry dětí 

 Pestrá a vyvážená strava 

 Pitný režim 

 Kultura stolování 

 Vhodné oblečení dětí k aktivitám 

 Dodržování bezpečnostních předpisů, poučení dětí 

 Respektování individuálních potřeb jídla, spánku 

 Spolupráce s odborníky – dětská lékařka, logopedka, ... 

 Besedy s rodiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY 
 

 Program a práce ESS je velmi hodnotná, obohacující 

 Má depistážní a preventivní hodnotu 

 ESS napomáhají ke snižování počtu odkladů povinné školní docházky. 

Dalším opatřením je logopedická intervence,které se přímo v MŠ věnuje 

Mgr.Petra Koubová 

 Pomáhá bojácným, úzkostným dětem a dětem s adaptačními problémy 

 Přítomnost rodiče dítěti usnadňuje zvykat si na nové lidi, nové situace, zajišťuje 

pocit bezpečí 

 Rozvoj jedné oblasti často podmiňuje rozvoj oblastí dalších 

 Jednotlivá cvičení a činnosti se vzájemně prolínají 

 Program ESS je rozvržen do 10 lekcí 

 Každá lekce má svou strukturu, trvá přibližně 1 hodinu 

 S výukou se začíná ve druhém pololetí 

 S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů 

 Získává náměty pro práci s dítětem, ukázky toho co a jak s dítětem dělat, jak 

rozvíjet potřebné schopnosti 

 Náplň lekcí je motivací, radou, inspirací a nabídkou pomoci rodičům a jejich 

dětem 

 

 

Oblasti ESS: 

 Jemná motorika, grafomotorika 

 Řeč, myšlení 

 Sluchové vnímání (sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, 

vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči) 

 Zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť) 

 Prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase 

 Početní představy 

 

Cíle ESS: 

1. DÍTĚ – hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro 

zvládnutí trivia 

2. RODIČ – vytváří si reálnější náhled na schopnosti dítěte, učí se s dítětem lépe 

komunikovat a spolupracovat 

3. PEDAGOG – sleduje dítě v situaci, která je bližší realitě a každodennímu 

životu  

 

 



4. SPOLUPRÁCE S PARTNERY   
 

S rodiči 

 třídní schůzky 

 možnost rodičů podílet se na přípravě programů a akcí pro děti 

 individuální rozhovory s rodiči dle potřeb 

 nástěnky pro rodiče /výtv. práce, písničky, říkanky, informace,.../ 

 

Se základní školou 

 spolupráce učitelek MŠ a 1. třídy ZŠ /návštěvy, konzultace ŠVP,.../ 

 návštěva dětí v 1. třídě ZŠ 

 společné hry dětí MŠ a ZŠ na školní zahradě 

 

Se ZUŠ 

 spolupráce při hudebním a pohybovém průzkumu dětí 

 výchovné koncerty žáků ZUŠ v MŠ 

 

 

S PPP 

 testy školní zralosti před vstupem dětí do ZŠ 

 vyšetření dětí na základě požadavků rodičů 

 

Se SPC 

 spolupráce a odborné rady při vzdělávání integrovaných dětí 

 návštěvy speciálních zařízení, náslechy 

 školení pedagogických zařízení 

 

 

Dílna Ořechov O.P.S., Mgr. Věra Salneková 

 

 modelování, výroba keramiky v souladu se ŠVP 

 

S ostatními partnery 

 s hasičským sborem - návštěva dětí v hasičce, ukázka práce hasičů a hasičské 

cvičení v MŠ /simulovaný požár, poplach. evakuace/ 

 s myslivci – beseda, péče o lesní studánku, sázení stromků, sběr kaštanů a 

žaludů pro zvěř 

 knihovna – besedy, výukové programy, návštěvy dětí v knihovně 

 s dopravci – výlety 

 s firmou Pneuservis Kadlec – návštěvy dětí v pneuservisu  

 Charita : adopce – adopce dítěte na dálku 

 Klubem chovatelů – seznamování se zvířaty, návštěvy výstav 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVÁCÍMI POTŘEBAMI 

 
 
 

 Věnovat pozornost výběru pomůcek 

 Vybavit třídu vhodnými technickými a didaktickými pomůckami 

 Dodržovat základní pravidla pro stimulaci podle IVP a potřeb dítěte 

  Dbát na bezpečnost při různých aktivitách v MŠ 

 Práce v klidu důsledná a chápající 

 

Oblasti v IVP 

 Sociální vývoj 

 Komunikace a receptivní řeč, expresivní řeč 

 Imitace – motorická, sociální, verbální 

 Jemná a hrubá motorika 

 Grafomotorika a kresba 

 Sebeobsluha  - stravování, stolování, oblékání, umývání, používání WC 

 Vnímání zrakové, sluchové, taktilní 

 Abstraktně vizuální myšlení 

 

Podmínky 

 Úzká spolupráce s rodinou 

 Spolupráce s odborníky 

 Studium odborných materiálů 

 Pečlivá příprava činností 

 Pravidelné doplňování poznatků o dítěti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 
VĚKU 

 
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se 

role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky 

i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, 

mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 

Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech 

parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je 

velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. 

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat 

své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá 

     míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se 

     pohybuje bezpečně) 

 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si 

    tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) 

 je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, 

    používá ubrousek) 

 zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje 

    a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po 

    sobě) 

 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené 

     místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) 

 postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit 

své chování 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 zvládá odloučení od rodičů 

 vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 

 projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 

 ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit 

     přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 

 je si vědomé zodpovědnosti za své chování 

 dodržuje dohodnutá pravidla 

 

 

 

 

 

 



 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní 

dovednosti 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 

 mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 

 mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, 

    slov, předložek aj.) 

 rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 

 má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, 

    a respektuje jeho pravidla 

 pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo 

     písmenem) 

 používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 

 spolupracuje ve skupině 

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou 

    orientaci 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami 

  a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá 

  papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) 

- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 

- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, 

  v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) 

- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, 

  obdélník), různé tvary, (popř. písmena) 

- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 

- řadí zpravidla prvky zleva doprava 

- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde 

  se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, 

    tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 

 složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 

 rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých 

     hudebních nástrojů) 

 rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 

 sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 

 najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 



 rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky 

    s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 

 postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 

 reaguje správně na světelné a akustické signály 

 

 

   

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace 

a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na 

     prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 

 orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet 

     prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 

 porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků 

    (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 

 rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 

 rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 

 třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin 

     podle barvy, tvaru, velikosti) 

 přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 

 chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, 

     slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 

 rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, 

     dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost 

     (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) 

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost 

záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 

 „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, 

     které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 

 záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto 

     po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 

 pamatuje si říkadla, básničky, písničky 

 přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá 

     k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 

 postupuje podle pokynů 

 pracuje samostatně 

 

 

 

 

 

 



8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně 

vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

 uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, 

    omluvit se) 

 navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla 

    bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 

 nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 

 je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, 

    rozděluje a mění si role) 

 zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, 

    přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny 

 vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 

 ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány 

     pokyny, je srozuměno se jimi řídit 

 k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, 

    pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 

 je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, 

    pomoci mladším) 

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 
- pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či 

     hudební představení 

 zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické 

    zahrady, statku, farmy apod. 

 je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, 

    slavností, sportovních akcí 

 svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo 

    zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 

 zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 

 zná celou řadu písní, básní a říkadel 

 zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na 

     bubínku) 

 vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 

 hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na 

     lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli 

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v 

praktickém životě 

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 

- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém 

  okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se 

  obrátit,  když je v nouzi apod.) 



- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. 

  dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co 

  potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a 

  čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se 

  starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 

- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, 

  v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými 

  lidmi) a snaží se to dodržovat 

- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu 

  jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí 

  pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové 

  rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,  

  k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších 

  živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické 

  přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se 

  bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, 

  látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání 

  s odpady) 

- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 

- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, 

  kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o 

  rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 

- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti 

  (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí 

  (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje 

  základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné 

  signalizaci) 

- zná faktory poškozující zdraví (kouření) 

- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


