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ČERVEN 2022 

MŠ Datum Akce 

Návaznost na ŠVP 

Vzdělávací cíl 

 1.6.2022 
MDD 

dětské hřiště  
“U Hrocha” (MDD) 

Rozvoj pohybových dovedností a  zdokonalování v oblasti hrubé motoriky 

(koordinace pohybů) 

 

 
6.6.2022 Dopravní hřiště Riviéra 

Seznámení se se základními pravidly silničního provozu a osvojení si bezpečného 

chování v dopravních situací, kterých se děti běžně účastní. 

 9.6.2022 Spaní v MŠ 
Osvojení si dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k ostatním 

dětem. 

Posilování prosociálního chování a komunikativních dovedností. 

 15.6.2022 
Život na farmě, 

Farma “U tří koníků” 
Seznámení se s prostředím farmy, vytváření pozitivního vztahu s domácími zvířaty a 

osvojení si poznatků potřebných k ochraně a péči o ně. 

 17.6.2022 Plavecké závody 
Zdokonalování pohybových schopností (koordinace pohybu) a rozvoj fyzické zdatnosti 

během plavání. Vytváření zdravých životních návyků u dětí. 

 21.6.2022 Policie ČR Získat povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí. 

ZŠ 

I. st. 
Datum Akce 

Návaznost na ŠVP 

Vzdělávací 

oblast/předmět 

Tematický 

celek/učivo 
Vzdělávací cíl 

Průřezová 

témata 
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celý 

1. stupeň 
1.6.2022 MDD 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Lidé kolem 

nás  

Soužití lidí, 

mezilidské 

vztahy, 

pravidla 

slušného 

chování 

Osvojovat si pravidla slušného 

chování a vytvářet příznivé 

atmosféry v třídním kolektivu. 

OSV, VDO, EGS, 

MKV 

IV.A, IV.B 1.6.2022 Empík cyklista 
Člověk a jeho svět 

Přírodověda 

Člověk a jeho 

zdraví 

Osobní 

bezpečí, 

bezpečné 

chování, 

dopravní 

značky 

Upevňovat znalosti pravidel 

silničního provozu při jízdě. 
OSV, VDO, ENV 

V. A 1.6.2022 
Den dětí 

 s Městskou policií 
Člověk a jeho svět 

Člověk a zdraví 
Lidé kolem 

nás 

Respektovat práva a zájmy 

druhých lidí.  

Uplatňovat zásady bezpečného 

chování. 

OSV, 

VDO, 

ENV 

I.A, I.B, I.C, 

 III.C, 

IV.A 

2.6.2022 
„Noční dobrodružství“ 

přespání ve škole 

Člověk a jeho svět 

Prvouka, Vlastivěda 

Lidé kolem 

nás  

Soužití lidí, 

pravidla 

slušného 

chování, 

ohleduplnost 

(mezilidské 

vztahy, 

komunikace) 

Rozvíjet a podporovat 

kamarádské vztahy s ohledem 

na vzájemnou komunikaci mezi 

spolužáky a vyučujícími. 

OSV, VDO, MEDV 

       1. ročník 3.6.2022 Farma u tří koníků 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Rozmanitost 

přírody 

 Živá příroda, 

živočichové 

Prohlubovat kladný vztah 

k přírodě – zvířatům, rozšiřovat 

si znalosti o živé přírodě. 
OSV, VDO, ENV 

IV.A 
bude 

upřesněno 
areál Riviéra 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

Plavání 

Osvojování 

plaveckých 

dovedností 

Upevňovat mezilidské vztahy 

v třídním kolektivu, rozvíjet 

plavecké dovedností. 
OSV, VDO 
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I.A, I.B, I.C, 

II.A, II.B, II.C 
21.6.2022 

Policie ČR, 

 preventivní program 

„Osobní bezpečí“ 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Člověk a jeho 

zdraví 

Bezpečné 

chování, 

předcházení 

rizikovým 

situacím 

Seznámit žáky s činností Policie 

ČR, připomenout žákům 

základní pravidla při kontaktu 

s cizí osobou a prohloubit a 

upevnit poznatky o předcházení 

rizikovým situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích. 

OSV, VDO 

III.A, III.B, 

III.C, 

IV.A, VI.B,   

V.A 

21.6.2022 

Policie ČR,  

preventivní program, 

„Šikana a kyberšikana“ 

Člověk a jeho svět 

Vlastivěda 

Člověk a jeho 

zdraví  

Šikana, 

nebezpečí 

komunikace 

prostřednict- 

vím 

elektronických 

médií 

Seznámit žáky s pravidly 

bezpečného chování v případě 

komunikace prostřednictvím 

elektronických médií. 

Prohloubit poznatky žáků o 

problematice šikany a 

kyberšikany. 

OSV, VDO 

I.A, I.B, I.C 

II.A, II.B, II.C 
23.6.2022 Plavecké závody 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

Plavání  

Osvojování 

plaveckých 

dovedností 

Zúročit osvojení plaveckých 

dovedností,  auto/evaluace. 

Podpořit znalost zásad fair play 

při sportovních hrách. 

OSV, VDO, EGS 

III.A, III.B, 

III.C, 

IV.A, IV.B, 

V.A 

24.6.2022 Plavecké závody 
Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

Plavání  

Osvojování 

plaveckých 

dovedností 

Zúročit osvojení plaveckých 

dovedností,  auto/evaluace. 

Podpořit znalost zásad fair play 

při sportovních hrách. 

OSV, VDO, EGS 

     III.A, B, C 29.6.2022 

 

Vycházka do obory  

a na rozhlednu Holedná 

Člověk a jeho svět; 

Člověk a příroda 

Prvouka 

Místo, kde 

žijeme 

Rozmanitost 

přírody 

Zkoumat přírodní fakty a jejich 

souvislostí, průběhy a příčiny 

přírodních procesů, orientace 

v krajině. 

OSV, VDO, EV 

I. A, B, C průběžně Čím chci být? 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Místo, kde 

žijeme 

Činnosti ve 

škole, systém 

v ČR 

Poznat a objevit vše, v čem 

by mohl v budoucnu uspět. 
OSV, VDO 
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II. A, B, C průběžně 

 

Čím chci být? 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Lidé kolem 

nás 

Role členů 

v rodině, 

jejich 

zaměstnání 

Utvářet si pracovní návyky 

a poznávat svoji 

jedinečnost. 

OSV, VDO 

III. A, B, C průběžně Čím chci být? 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Lidé kolem 

nás 

Role členů 

v rodině, 

jejich 

zaměstnání 

Vyjádřit své myšlenky a 

názory, uspět ve svém 

rozhodnutí. 

OSV, VDO 

IV. A, B průběžně Čím chci být? 
Člověk a jeho svět 

Vlastivěda 

Lidé kolem 

nás 

Práce fyzická 

a duševní, 

zaměstnání 

Utvářet si pracovní návyky 

v samostatné práci, poznat 

a ovlivnit svoji 

výjimečnost. 

OSV, VDO 

V. A průběžně Čím chci být? 
Člověk a jeho svět 

Vlastivěda 

Lidé kolem 

nás 

Práce a 

zaměstnání 

Zvládnout splnit 

povinnosti a společné 

úkoly, orientovat se ve 

světě informací. 

OSV, VDO 

ZŠ 

II. st. 
Datum Akce Návaznost na ŠVP 

   Vzdělávací 

oblast/předmět 

Tematický 

celek/učivo 
Vzdělávací cíl 

Průřezová 

témata 

VI. A 1.6.2022 
Den dětí s Městskou 

policií 

Člověk a společnost 

Výchova k občanství 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 

Život mezi 

lidmi, lidská 

práva 

Osobní 

bezpečí, 

bezpečné 

chování, 

služby 

odborné 

 Zamyslet se nad významem 

lidských práv. 

Respektovat práva a zájmy 

druhých lidí.  

Uplatňovat zásady bezpečného 

chování. 

OSV, 

VDO, 

ENV 
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pomoci, 

policie 

VII. A 1.6.2022 Den dětí    

OSV 

VDO 

ENV 

VIII. A 1.6.2022 
Den dětí  

 turistický výlet 

Člověk a příroda 

Přírodopis Pohybové 

aktivity Tělesná výchova 

Člověk a 

zdraví 

Zvládnout pohybové aktivity 

přiměřené věku žáků 
OSV, VDO 

IX. A 1.6.2022     

OSV 

VDO 

ENV 

VIII. A 2.6.2022 
„Noční dobrodružství“, 

přespání ve škole 
Člověk a společnost 

Výchova k občanství 
Osobnost 

Rozvíjet a podporovat 

kamarádské vztahy s ohledem 

na vzájemnou komunikaci mezi 

spolužáky a vyučujícími 

OSV, VDO, 

MEDV 

VIII. A 3.6.2022 Dentální hygiena 
Člověk a příroda 

Přírodopis 

Člověk a 

zdraví 

Výživa a 

zdraví 

Dodržovat hygienická 

pravidla. 
OSV, VDO 

VI. A 3.6.2022 Dentální hygiena 
Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 

Péče o 

zdraví 

Výživa a 

zdraví 

Uplatnit návyky osobní 

 a intimní hygieny. 
OSV, VDO 

VII. A  a IX. A 3.6.2022 Dentální hygiena 
Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 

Zdravý 

způsob 

života, péče 

o zdraví 

Zodpovědně rozhodovat  

o svém zdraví. 
OSV, VDO 

VI. A 10.6.2022 Čím chci být? 

Člověk a společnost 

Výchova k občanství 

 

Život mezi 

lidmi 

Chápat základní principy, 

na kterých spočívají 

zákony a společenské 

normy. 

OSV, VDO 
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přihlášení žáci 20.6.2022 Sexuální výchova 
Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 

Osobnostní 

a sociální 

rozvoj 

Sexuální 

dospívání a 

reprodukční 

zdraví 

Vyhledat a zpracovat 

informace týkající se 

výchovy ke zdraví, 

vytvářet pocit 

zodpovědnosti. 

OSV, VDO 

VII. A 20.6.2022 Čím chci být? 
Člověk a společnost 

Výchova k občanství 
 

Vliv rodiny, 

mezi 

vrstevníky 

Vytvářet si prostor pro 

přijímání promyšlených 

rozhodnutí o dalších 

vzdělávací a profesionální 

orientaci. 

OSV, VDO, 

MKV 

VI. A, VII. A, 

VIII. A, IX. A 
22.6.2022 Exkurze Lednice 

Člověk a společnost 

Dějepis, Výchova 

k občanství,  

Člověk a příroda 

Přírodopis, Zeměpis 

Kraje ČR 

Česká 

republika 

Kulturní 

bohatství a 

památky 

Přírodní 

bohatství, 

ekosystémy 

Rozvíjet zájem o kulturní 

bohatství a památky ČR. 
Rozvíjet spolupráci. 

Budovat pozitivní vztah 

k historii. 

Rozvíjet a budovat vztah 

k přírodě. 

 

VIII. A 23.6.2022 Čím chci být? 
Člověk a svět práce 

Praktické činnosti 

Volba 

profesní 

orientace 

Využít informace a 

poradenské služby pro 

výběr vhodné profese. 

OSV, VDO, 

VOB 

IX. A 23.6.2022 Čím chci být? 
Člověk a svět práce 

Praktické činnosti 

Volba 

profesní 

orientace 

Prokázat schopnost 

prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce. 

OSV, VDO 

VIII. A + IX. A průběžně 

školní projekt 

The  British Monarchy 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura, Anglický 

jazyk, Logopedická 

intervence 

8. ročník: The 

Globe Theatre 

Knihy, vlajky 

a symboly 

Cestovatelský 

dokument9. 

ročník: Citáty 

Propojit znalosti z historie s 

poznatky ze současnosti. 

Propojit literární dílo s 

výtvarným uměním. Rozvíjet 

digitální gramotnost a myšlení v 

globálních souvislostech 

OSV, VDO, 

EGS, MEDV 
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Komunikační 

dovednosti Člověk a 

příroda 

Zeměpis 

 Umění a kultura 

Hudební výchova,  

Výtvarná výchova 

slavných Britů 

Nejkrásnější 

památky 

Anglie; 

fotokniha 

Evropská 

metropole 

nástěnná mapa 

ŠD Datum Akce Návaznost na ŠVP 

   Vzdělávací cíl 

celá ŠD 1.6.2022 
Oslava MDD, 

Hledání pokladu 

Rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi žáky. Plnění úkolů zakončené hledáním 

pokladu. 

1., 2., 3.  a 8. 

oddělení 
2.6.2022 

„Noční dobrodružství“, 

přespání ve škole 
Rozvíjet a podporovat 

kamarádské vztahy s ohledem na vzájemnou komunikaci mezi spolužáky a vyučujícími. 

1., 2.a 3. 

oddělení 
9.6.2022 Muzikohrátky 

Seznámit se s netradičními hudebními nástroji. Rozvíjet emoční stránky osobnosti a 

vyjádření se pomocí hudby. 

2. oddělení 15.6.2022 
Sportovní odpoledne  

na VUT 

Rozvíjet pohybové dovedností a zdokonalovat se v oblasti hrubé motoriky. Rozvíjet 

spolupráci. 

celá ŠD 20.6.2022 Bruno 
Rozvíjet pohybové dovednosti a zdokonalovat se v oblasti jemné a hrubé motoriky. 

Podporovat a udržovat vztahy ve skupině. 

celá ŠD 28.6.2022 Barevný piknik 

 

Rozvíjet pozitivní vztahy v oddělení a podporovat vzájemnou komunikaci. 
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INTERNÁT Datum Akce Návaznost na ŠVP 

   Vzdělávací cíl 

internát 1. týden 

MDD - zábavné 

odpoledne a návštěva 

cukrárny 

Rozvíjet pohybové dovednosti a zdokonalovat se v oblasti jemné a hrubé motoriky. 

Rozvíjet spolupráci. Podporovat a udržovat vztahy ve skupině. 

internát 2. týden 
Zvířátka z celého světa: 

kvíz 

Vytvářet povědomí o sounáležitosti s živou přírodou. Rozvíjet znalostí fauny celého 

světa. Rozvíjet spolupráci. 

internát 2. týden 
Letní příroda:  

tematická vycházka 

Vytvářet povědomí o sounáležitosti s živou přírodou. Rozvíjet znalosti  

o přírodě kolem nás. 

internát 15.6.2022 
Sportovní odpoledne  

na VUT 

Rozvíjet pohybové dovedností a zdokonalovat se v oblasti hrubé motoriky. Rozvíjet 

spolupráci. 

internát 4. týden 

 Brněnská přehrada + 

parník + hrad Veveří, 

vycházka 

Vytvářet povědomí o sounáležitosti s živou přírodou. Rozvíjet znalosti  

o přírodě i kulturních památkách kolem nás. Rozvíjet pohybové dovednosti. 
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