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I. pololetí 
  

• vést děti ke kamarádskému chování a vzájemné pomoci, prostřednictvím sociálních 

her upevňovat kolektiv třídy 
• seznámit děti s organizačním řádem školy a s žákovským školním řádem, dodržovat 

dohodnutá pravidla 
• provést poučení o zásadách bezpečnosti při výuce i mimo ni (prevence úrazů), 

upevňovat jejich  dodržování formou didaktických her 
• při první třídní schůzce seznámit rodiče s požadavky týkajícími se výuky, 

plánovanými akcemi domluvit se na formách spolupráce 
• zahájit ve třídě celoroční soutěž a projekt „Pověsti“ 
• v rámci dnů třídního učitele zajistit návštěvu divadelního představení mimo školu a 

knihovny Jiřího Mahena v Brně  (výchovně-vzdělávací program „Brněnské pověsti“) 
• uspořádat třídní kolo recitační soutěže se zimním zaměřením a vybrat zástupce do 

školního kola 
• zúčastnit se školních akcí –  Zátopkova štafeta, podzimní cvičení v přírodě, vánoční 

akademie 
• v předvánočním období uspořádat ve třídě besídku s rozdáváním dárků 

 
 

 

II. pololetí 
 

• třídní kolo recitační soutěže s jarním zaměřením a výběr zástupců do školního kola 
• jarní cvičení v přírodě 
• příprava a uspořádání školy v přírodě 
• návštěva knihovny J. Mahena 
• návštěva 1-2 divadelních představení mimo školu 
• pokračování v projektu „Pověsti“ 
• vycházka po Brně – návštěva brněnských památek, pověsti Brna 
• sportovní soutěž o pohár ředitelky školy 
• v rámci dnů třídního učitele navštívit divadelní představení mimo školu, muzeum (dle 

aktuální nabídky) 
• zúčastnit se celoškolních sportovních soutěží (jarní cvičení v přírodě, soutěž o pohár 

ředitelky školy 
• uspořádat jednodenní výlet  
 

Celoročně:  

• zaměřit se na dodržování psychohygienických zásad ve vyučovacím procesu i mimo 

něj – dbát na správné držení těla a způsob sezení při čtení a psaní, dodržovat 

tělovýchovné chvilky, pravidelné větrání, výměnu ručníků 



• zainteresovat děti na péči o estetický vzhled třídy – dodržování pravidelných 

služeb,které se budou starat o pořádek ve třídě, pečovat o pokojové květiny, dohlížet 

na pořádek v šatnách  

• důsledná kontrola přípravy pomůcek na každou hodinu a plnění zadaných úkolů 

• zapojovat děti do různých tělovýchovných a estetických soutěží (dle aktuální 

nabídky), vést je ke zdravé soutěživosti a schopnosti pomáhat druhým,  rozvíjet jejich 

tvořivost a aktivitu 

• spolupráce s rodiči –využít všech možností komunikace pomocí zápisů v deníčku, 

SMS zprávy, hovorové hodiny, třídní schůzky, příp. individuálně dohodnuté 

konzultace) 

• protidrogová prevence, předcházení projevům vandalismu, rasismu a xenofobie – 

zařadit do výuky sociální hry, sledovat při nich projevy jednotlivců, vzájemné vazby, 

případné konflikty a tyto včas a vhodně řešit, vést děti k pěkným vztahům ke 

spolužákům cizí národnosti ,  v rozhovorech využít znalostí  dětí z cestování – 

seznámení se s odlišnostmi našeho života a života v zahraničí- např.  odlišnosti 

v oslavách  různých svátků atd.  

• spolupráce s výchovnou poradkyní, vychovatelkou, dalšími vyučujícími, s paralelní 

třídou  

• povzbuzovat zájem dětí o četbu knih – návštěvy knihovny J. Mahena, výstavky knih 

dětských autorů a ilustrátorů  

• vést děti ke správnému sebehodnocení  

 

 

 

 
 
 
 


