
ROČNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2021/2022 
Dětský klub Zajíček 

 
V letošním roce se děti v RC Zajíček formou vzdělávacího programu Začít Spolu seznámí s níže 
uvedenými tématy. Kromě očekávaných výstupů se při výchovně-vzdělávacím procesu soustředíme 
na výstupy ve všech oblastech (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Poznávací schopnosti a funkce, 
Představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city, vůle, Dítě a ten druhý, Dítě                       
a společnost, Dítě a svět) platného Rámcového Vzdělávacího Programu vydaného MŠMT. 
 
ZÁŘÍ 
Téma: VÍTÁME TĚ V ZAJÍČKU, SEZNAMUJEME SE S MYŠÁKY (VŠEZNÁLKEM, NEZNÁLKEM, 
VŠUDYBYLKOU)  
Období: 1. – 24. 9. 2021 
Očekávané výstupy:  

● pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí  
● vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do RC 
● stanovení pravidel soužití ve třídě, seznámení dětí s režimem a životem v kolektivu 
● rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev  
● vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat dětská přátelství 
● rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet  

ke společenství ve třídě 
 

Podtémata:  
1) 1. 9. – 3. 9. Vítej v Rodinném centru Zajíček (lidé, místa, věci, moje značka, pravidla, činnosti, seznámení s novými 

průvodci školkovým rokem – myšákem Všeználkem a Neználkem a myškou Všudybylkou)  
2) 6. 9. – 10. 9. Co děláme celý den doma i v Zajíčku (denní program doma i v Zajíčku) 
3) 13. 9. – 17. 9. Společně to zvládneme (učíme se spolupracovat a komunikovat, sžíváme se s pravidly) 
4) 20. 9. – 24. 9. Já a mé okolí (kde bydlím, já a moji kamarádi)  

 
ŘÍJEN 
Téma:   VŠEZNÁLEK KOUZLÍ S PODZIMEM 
Období: 27. 9. – 22. 10. 2021 
Očekávané výstupy:  

● osvojovat si poznatky o podzimní přírodě a jejich proměnách 
● kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou, jejími dary 
● naučit se rozeznávat jednotlivé stromy 
● umět se pohybovat v lese, vnímat les jako fungující organizmus 
● rozšířit si přírodovědnou slovní zásobu 

 
Podtémata:  

1) 27. 9. – 1. 10. Příroda čaruje (barvy a vůně podzimu, počasí na podzim vítr, déšť, změny v přírodě)  
2) 4. 10. – 8. 10. Sklízíme na zahradě i na poli (ovoce a zelenina, ochutnáváme a sbíráme plody podzimu) 
3) 11. 10. – 15. 10. Brána do zlatého lesa (pozorujeme stromy v lese, sbíráme listy, tvoříme skřítky a domečky  

z přírodnin) 
4) 18. 10. – 22. 10. Obyvatelé lesa – zvířátka a ptáci (poznáváme zvířátka a všímáme si změn v přírodě, venkovní  

dílny - vyrábíme budky a krmítka pro ptáky, pouštíme draky) 
 
LISTOPAD 
Téma: MYŠÁCI CESTUJÍ ČASOPROSTOREM  
Období: 25. 10. – 19. 11. 2021 
Očekávané výstupy:  

● podpořit a rozvíjet pocit sounáležitosti a lásky k vlasti  
● rozvíjet fantazii, tvořivost, tvořivé sebevyjádření, schopnost vyjádřit pocity, dojmy, hraní rolí 
● rozšířit si slovní zásobu související s uvedenými tématy 
● osvojovat si nové poznatky, schopnosti a dovednosti inspirované odlišným způsobem života 

 
 
 



Podtémata:  
1) 25. 10. – 29. 10. Toulky českou minulostí i přítomností (vznik Československého státu, státní symboly,  

mapa a důležitá/nejznámější místa, 31.10. Halloween) 
2) 1. 11. – 5. 11. Toulky vesmírem (sluneční soustava, planety, vznik vesmíru, výcvik kosmonautů, 2.11. Dušičky) 
3) 8. 11. – 12. 11. Toulky pravěkem (dinosauři, cesta do pravěku, doba ledová, lovci mamutů, sv. Martin) 
4) 15. 11. – 19. 11. Toulky po Zeměkouli (zastávka u Indiánů, 17.11. Sametová revoluce) 

 
PROSINEC 
Téma: : ADVENTNÍ ČAS  
Období: 22. 11. – 22. 12. 2020 
Očekávané výstupy:  

● osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových tradicích a zvycích vánočních svátků 
● osvojit si poznání, že je hezké dárky nejen přijímat, ale i dávat 
● skrze vánoční jarmark nabídnout svým blízkým ruční výrobky a uvědomit si tak svou vlastní důležitost 
● spolupodílet se na přípravě vánočního setkání s rodinami 

 
Podtémata:  

1) 22. 11. – 26. 11. Advent – čas očekávání a přání (adventní věnec, kalendář, výzdoba školky) 
2) 29. 11. – 3. 12. Vánoční dobroty (Mikuláš, učíme se básničky) 
3) 6. 12. – 10. 12. Vánoční tradice a lidové zvyky  
4) 13. 12. – 17. 12. Pohádkové Vánoce – čteme vánoční příběhy 
5) 20. 12 – 22. 12. Vánoce jsou za dveřmi  

 
LEDEN 
Téma: ZIMA U VŠEZNÁLKA, NEZNÁLKA A VŠUDYBYLKY 
Období: 3. 1. – 28. 1. 2022  
Očekávané výstupy: 

● v závislosti na věku se naučit reflektovat uplynulé období a vytvořit si jednoduchý plán/vizi období 
nadcházejícího 

● seznámení se se základními časovými pojmy a kalendářem 
● pochopit pojem času, uvědomovat si změny související s časem v průběhu dne a roku 
● poznávat rozmanitosti ročních období a jejich základní znaky 
● posilovat zájem o zimní sporty, experimentovat se sněhem a ledem, naučit se hrát hry na sněhu 
● rozvíjet potřebu vzájemné pomoci a spolupráce v životě 
● rozšířit dětem slovní zásobu spojenou s faunou a zimou 

 
Podtémata:  

1) 3. 1. – 7. 1. Jak jsme prožili Vánoce a přivítali Nový rok (reflexe Vánoc, novoroční předsevzetí, Tři králové) 
2) 10. 1. – 14. 1. Rytmus roku (roční období, změny v přírodě, království ledu a sněhu)  
3) 17. 1. – 21. 1. ČAS (orientace v čase, učíme se hodiny, tvoříme Zajíčkův kalendář + narozeninový kalendář)   
4) 24. 1. – 28. 1. Co děláme rádi v zimě (zimní činnosti a sporty) 

 
ÚNOR 
Téma: UČÍME SE S NEZNÁLKEM JAK JE DŮLEŽITÉ ZDRAVÍČKO PRO NAŠE TĚLÍČKO  
Období: 31.1. – 25. 2. 2022 
Očekávané výstupy: 

 
● osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
● vytvářet zdravé životní návyky a postoje 
● osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání činností v péči o sebe a okolí 

 
Podtémata: 

1) 31. 1. – 4. 2. Koloběh života (vznik života, jeho fáze, život s handicapem)  
2) 8. 2. – 12. 2.  Lidské tělo (jak funguje lidské tělo, jednotlivé části a souvislosti) 
3) 15. 2. – 19. 2. Emoce a nemoce (čistota půl zdraví, hygiena fyzická i psychická) 
4) 22. 2. – 26. 2. Týden zdravého stravování a sportu (jíme zdravě a sportujeme, abychom byli fit) 

 
 



BŘEZEN  
Téma: DOSPĚLÁCKÝ SVĚT OČIMA VŠEZNÁLKA A NEZNÁLKA 
Období: 28. 2. – 18. 3. 2022 
 
Očekávané výstupy: 

● seznamování se světem dospělých x dětí, profesemi a řemesly, dopravní prostředky 
● seznámení se s tradicí masopustu – karnevalu 
● naučit se respektovat pravidla silničního provozu 
● pochopit roli a odlišnosti dopravních prostředků 
● seznámit se s rolí peněz v naší společnosti a s jejich hodnotou (praktické užití) 
● pochopit důvody šetření a plánování, jak naložit s penězi  
● rozšířit si slovní zásobu spojenou s výše uvedenými podtématy 

 
Podtémata: 

1) 28. 2. – 4. 3. Vynálezy a objevy (vynálezy od dob dávných až po současnost, dopravní prostředky)  
2) 7.3. – 11.3. Zaměstnání a řemesla (známá i neznámá zaměstnání, zapomenutá stará řemesla, co bych chtěl/a být 

až vyrostu) 
3) 14. 3. – 18. 3. Peníze a my (peníze, finanční gramotnost, nakupování, směna, historie peněz) 

 
BŘEZEN/DUBEN 
Téma: OSLAVA JARA A DŮLEŽITOST OCHRANY PŘÍRODY 
Období: 21. 3. – 22. 4. 2022 
Očekávané výstupy: 

● upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách 
● seznámení se s tradicí Velikonoc, se zvyky a pohanským původem současných křesťanských svátků 

 poznávat proměny v přírodě na jaře 
● upevňovat vztahy ke svému okolí, k živým bytostem 
● získat povědomí o koloběhu přírody, pochopit proces života, jeho projevy 
● seznámení se s jarními rostlinami, domácími zvířaty a jejich mláďaty 
● rozvíjet manuální a motorické dovednosti formou jednoduchého zahradničení 
● seznámit se s postupy pěstování a stádii vývojových stupňů rostlin 
● rozvíjet sounáležitost s přírodou, planetou Zemí 
● probudit v dětech vědomí vlastní zodpovědnosti za fungování na naší planetě 
● pochopit hlavní principy třídění odpadu a aktivně je využívat (v Zajíčku, doma) 
● uvědomit si důležitost neporušené přírody pro náš život 
● seznámení se s jarními básničkami, pohádkami, příběhy a rozšíření slovní zásoby 

 
Podtémata: 

1) 21. 3. – 25. 3. Jaro vítej (koloběh přírody, počasí na jaře – déšť, slunce, zvířátka a jejich mláďátka) 
2) 28. 3. – 1. 4. Zahrada se probouzí (sázíme semínka, proces vzniku od semínka po rostlinku, stromy a jejich život, 

1.4. Apríl) 
3) 4. 4. – 8. 4. Malí ochránci přírody (ekologická témata, ohrožené druhy zvířat a rostlin, koloběh a proměny vody, 

půda-voda-vzduch, úklid v okolí Zajíčka, třídíme odpad) 
4) 11. 4. – 15. 4. Velikonoce (zvyky a tradice, 18.4. Velikonoce) 
5) 18. 4. – 22. 4. Projekt Devatero studánek (22. 4. Den Země) 
6) 25. 4. – 29. 4. Projekt Devatero studánek   

 
 
DUBEN/KVĚTEN 
Téma: MOJE RODINA – MŮJ SVĚT  
Období: 2. – 27. 5. 2022 
Očekávané výstupy: 

● vytvářet citové vztahy k rodině, role členů rodiny a jejich vzájemné propojení 
● budovat estetický vztah k životu, připravit společné překvapení (nejen) pro maminku 
● rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vazby k rodině a svému okolí 
● seznámit se s rodinnými zvyky a tradicemi v rámci oslav a obřadů v rodině 
● sdílet s kamarády zkušenosti a zážitky prožité při volnočasových aktivitách s rodinou 
● uvědomit si rozdíl domu a domova, důležitost rodinného zázemí pro každé dítě 



 
Podtémata: 

1) 2. 5. – 6. 5. Moje maminka a tatínek, moje rodina (moji nejbližší, jména rodičů, moji sourozenci, prohlížíme si 
fotky rodiny, členové rodiny, příbuzenské vztahy, strom života naší rodiny) 

2) 9. 5. – 13. 5. Rodinné tradice a zvyky (co rádi společně děláme, kam jezdíme), Den matek 10.5. 
3) 16. 5. – 20. 5. Tady jsem doma – (Jak a kde bydlíme, můj pokojíček) 
4) 23. 5. – 27. 5. Domácí mazlíčci (proč si pořizujeme domácí zvíře, budování vztahů se zvířaty, jak pečujeme             

o zvířátka) 
 
ČERVEN 
Téma: NAŠI MYŠÁCI UŽ SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY  
Období: 30. 5. – 30. 6. 2022 
Očekávané výstupy: 

● uvědomit si svou roli dítěte, svá práva a povinnosti, oslavit toto životní stádium 
● podnítit v dítěti zájem o cestování, poznávání nových míst a lidí 
● získat tipy a nápady na prázdninové cestování, sdílet společně svá osobní cestovní dobrodružství 
● uvědomit si další změnu v plynutí roku, pojmenovat hlavní znaky léta 
● rozšířit si slovní zásobu související s létem a činnostmi, které v létě probíhají 
● získat povědomí o možných rizicích při pobytu v novém prostředí a návod, jak jim předcházet 
● rozloučit se se školním rokem, oslavit jeho průběh a nové objevy s kamarády a blízkými 
● rozšířit slovní zásobu dítěte spojenou s uvedenými tématy 

 
Podtémata: 

1) 30. 5. – 3. 6. Toulky českou republikou a celým světem (poznáváme zajímavá místa – hrady a zámky, jeskyně a 
rozhledny, památky a historii, turistické značky a trasy, prohlížíme mapy a atlasy, balíme se na cesty, pohlednice 
z cest, fotky na památku), (1.6. Den dětí) 

2) 6. 6. – 10. 6. Pohádkový týden (české i světové pohádky, tradiční i nové, oblíbená pohádková kniha) 
3) 13. 6. – 17. 6. Letní sporty a hry (sportujeme na pláži i ve vodě, bezpečnost na cestách i při hraní, dopravní 

hřiště) 
4) 20. 6. – 24. 6. Školka v přírodě (slavíme letní slunovrat (toulky loukou a lesem, pozorujeme hmyz – včely a jejich 

život, letní mlsání (sbíráme a ochutnáváme letní plody) 
5) 27.6. – 30.6. Prázdniny jsou za dveřmi (vodohrátky, výpravy, hry a dobrodružství v přírodě) 

 


