
 

ŘÍJEN 2022 
 

MŠ Datum Akce Návaznost na ŠVP 

   Vzdělávací cíl 

 4.10. 2022 

“Lesní pedagogika”  

Zvířata v lese, 

jejich mláďata 

a stopy, 

obora Holedná 

Vytvářet povědomí o širším přírodním prostředí, 

 podporovat pozitivní vztah k přírodě. 

Seznamování s lesními zvířaty, jejich potravou  

a hlavními poznávacími znaky. 

 14.10. 2022 “Dýňování” 

Seznámit se s prostředím školní zahrady,  

vytváření pozitivního vztahu k ní. 

Rozvoj schopnosti žít ve společnosti druhých lidí,  

vnímat a přijímat její základní hodnoty a tradice. 



 19.10. 2022 

MTU 

Malý stavitel 

věží 

Získat povědomí o technickém prostředí, ve kterém dítě žije s důrazem  

na stavby věží. 

Rozvíjení logického myšlení, prostorového vnímání a podpory vzájemné  

spolupráce. 

 21.10.2022 

vzdělávací program 

Dentální hygiena 

 

Dodržovat a uplatňovat základní pravidla dentální hygieny. 

 

 

 

ZŠ 

I. st. 
Datum Akce 

Návaznost na ŠVP 
Vzdělávací 

oblast/předmět 
Tematický celek, učivo Vzdělávací cíl 

IV. A, IV. B,  

V. A, V. B 

3. – 7. 10. 

2022 

soutěž 

Logická olympiáda 
Informatika 

Algoritmizace, data, 

informace 

Rozvoj informatického a logického 

myšlení. 

IV. A + IV. B 3. 10. 2022 

exkurze 

Sběrné středisko 

odpadů Brno 

Člověk a jeho svět 

Přírodověda 

Rozmanitost přírody. 

Ohleduplné chování 

k přírodě  

a ochrana přírody 

Uplatňovat základní pravidla při třídění 

odpadu  

a prohloubit znalosti o jeho recyklaci 

 a následném využití. 

II. B 3. 10. 2022 

exkurze 

Rozmarýnek 

Sedlákův podzim 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 

 

Prohlubovat znalosti 

 o přírodě (zvířatech  

a rostlinách) 

II. A 4. 10. 2022 

exkurze 

Rozmarýnek 

Sedlákův podzim 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 

Příroda, zvířata 

 a rostliny  

na podzim 

Prohlubovat znalosti  

o přírodě (zvířatech 

 a rostlinách) 



II. C 5. 10. 2022 

exkurze 

Rozmarýnek 

Sedlákův podzim 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 

 

Příroda, zvířata  

a rostliny  

na podzim. 

Prohlubovat znalosti 

 o přírodě (zvířatech 

 a rostlinách) 

III. B 5.10.2022 
beseda VP 

Pravidla chování 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 

Podpořit kontakt mezi žáky napříč 

skupinami 

I.C 10.10.2022 
beseda VP 

Škola hrou 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Místo, kde žijeme, 

škola 
Podpořit dobré vztahy ve třídě 

celý první stupeň 
10. – 21.10. 

2022 

 

projekt 

CodeWeek 

Rozvoj komunikačních 

dovedností s roboty a 

kódováním 

Napříč všemi 

předměty 

Aktuálně probírané 

učivo v jednotlivých 

ročnících dle výběru 

p. uč. 

Rozvoj komunikačních dovedností  

za podpory digitálních technologií a 

informatického myšlení. 

III. A + III. B 10. 10. 2022 

exkurze 

Sběrné středisko 

odpadů Brno 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 

 

Ohleduplné chování 

k přírodě  

a ochrana přírody 

 

Uplatňovat základní pravidla  

při třídění odpadu a prohloubit znalosti o 

jeho recyklaci  

a následném využití. 

celý první stupeň 17. 10. 2022 
výchovný koncert 

Písničky a jejich úkoly 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

Poslech 

 a rozlišování 

hudby vokální  

i instrumentální 

Rozvíjet znalosti a dovednosti 

v oblasti hudby. 

I. B 19.10.2022 
beseda VP 

Škola hrou 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Místo, kde žijeme, 

škola 
Podpořit dobré vztahy ve třídě. 



I. A 20.10.2022 
beseda VP 

Škola hrou 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Místo, kde žijeme, 

škola 
Podpořit dobré vztahy ve třídě. 

III. A 21. 10. 2022 
vzdělávací program 

Dentální hygiena 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

 

Zdravý životní styl, 

osobní hygiena 

Dodržovat  

a uplatňovat základní pravidla 

dentální hygieny. 

IV. A + IV.  B 21. 10. 2022 

preventivní program 

ŠMP 

Empík cyklista 

Člověk a jeho svět 

Vlastivěda 
Místo, kde žijeme 

Dodržovat a uplatňovat základní 

pravidla bezpečnosti při jízdě na kole. 

V. A + V. B 21. 10. 2022 
vzdělávací program 

Dentální hygiena 

Člověk a jeho svět 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 

Zdravý životní styl, 

osobní hygiena 

Dodržovat a uplatňovat základní 

pravidla dentální hygieny. 

I. A + I. B 21. 10. 2022 
vzdělávací program 

Dentální hygiena 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

 

Zdravý životní styl, 

osobní hygiena 

Dodržovat a uplatňovat základní 

pravidla dentální hygieny. 

II. B + II. C 31. 10. 2022 

exkurze  

Sběrné středisko 

odpadů Brno 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 

 

Ohleduplné chování 

k přírodě  

a ochrana přírody 

 

Uplatňovat základní pravidla při třídění 

odpadu a prohloubit znalosti o jeho 

recyklaci a následném využití. 

V. A + V. B 31.10.2022 
exkurze  

Sběrné středisko 

odpadů Brno 

Člověk a jeho svět 

Přírodověda 

Rozmanitost přírody 

 

Ohleduplné chování 

k přírodě  

a ochrana přírody 

 

Uplatňovat základní pravidla při třídění 

odpadu a prohloubit znalosti o jeho 

recyklaci a následném využití. 



I. C + II. A 31. 10. 2022 

exkurze  

Sběrné středisko 

odpadů Brno 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 

 

Ohleduplné chování 

k přírodě  

a ochrana přírody 

 

Uplatňovat základní pravidla při třídění 

odpadu a prohloubit znalosti o jeho 

recyklaci a následném využití. 

celý I. stupeň průběžně 

školní projekt 

 Čtu, čteš, čteme,  

1. úkol Dýňování 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 

Logopedická intervence 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Vyjádřit pocity 

z poslouchaného textu, 

přednes jednoduchého 

literárního textu, zpěv 

dle svých dispozic 

1. roč. nakreslit, vybarvit obrázek dýně 

2., 3. roč. naučit se báseň o dýni 

4.,5. roč. 

naučit se píseň 

Dýně Klotylda. 

3. ročníky průběžně 
preventivní program ŠP 

Kočičí zahrada 

Člověk a jeho svět,  

Prvouka 

Škola-mezilidské 

vztahy a komunikace 

Rozvíjet sociální dovedností žáků 

v rámci prevence. 

 

    Vysvětlivky: ŠP – školní psycholog 

                         ŠMP – školní metodik prevence 

                         VP – výchovný poradce 

ZŠ 

II. st. 
Datum Akce 

Návaznost na ŠVP 
 

Vzdělávací 

oblast/předmět 
Tematický celek/učivo Vzdělávací cíl 

VI.A – IX. A 6. 10.2022 

anglicko-české 

divadelní představení 

OFFLINE 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace, Anglický 

jazyk,  

Člověk a společnost, 

Výchova k občanství 

Slovní zásoba v oblasti 

trávení volného času, 

mezilidské vztahy 

Vnímat jazyk jako prostředek k získávání a 

předávání informací, k vyjádření potřeb i 

prožitků a ke sdělování názorů. 

Zvládnout pravidla mezilidské komunikace a 

rozvíjet pozitivní vztahu k jazyku. 



 

VIII. A, IX. A  

vybraní žáci 

soutěž 

 

 

5. 10.2022 

 

 

soutěž 

Den přírodních věd 

 

 

Člověk a příroda 

Přírodopis, Chemie, 

Fyzika 

 

 

Vyšší rostliny, strunatci, 

genetika, fyzika a chemie 

v praxi 

 

Rozvíjet získané znalosti a dovednosti, 

aplikovat znalosti v praxi, spolupracovat ve 

skupině. 

 

 

VIII. A 

 

v týdnu 

 po 10.10.2022 

 

preventivní program 

ŠPM 

Třída v pohodě 

 

Člověk a společnost 

Výchova k občanství 

 
Život mezi lidmi, mezi 

vrstevníky, 

preventivní program 

 

Podporovat pozitivní klima ve třídě, schopnost 

komunikace a spolupráce mezi žáky. 

VI. A, VIII. A  11. 10. 2022 
interaktivní program 

Dopravní výchova 

 

Informatika 

Práce s daty  

a informacemi, dopravní 

výchova  

Rozvoj informatického myšlení a řešení 

modelových situací v oblasti dopravní 

výchovy  

(bezpečnost na komunikacích). 

IX.A 12.10.2022 
exkurze  

Praha 

Člověk a příroda, 

Zeměpis 
Česká republika 

Seznámit 

 se s historickými památkami  

hl. města Prahy. 

VI. A, VII. A,  

VIII. A, IX. A 

8. – 14. 10. 

2022 

 

soutěž 

Logická olympiáda 

Informatika 
Algoritmizace, data, 

informace 
Rozvíjet informatické a logické myšlení. 

VII. A, IX. A 17. 10.2022 

exkurze  

Sběrné středisko 

odpadů 

Člověk a příroda, 

Přírodopis 
Ekologie, třídění a 

zpracování odpadů 

Rozvíjet environmentální myšlení a pochopení 

principů trvale udržitelného rozvoje. 

VI. A, VII. A, 

VIII. A, IX. A  
19. 10. 2022   

 

sportovní utkání 

Americká vybíjená  

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova  

Házení a chytání míče, 

míčové herní kombinace, 

vybíjená  

Dodržovat pravidla hry,  

fair play   

VI. A, VII. A,  

VIII. A, IX. A 

10. – 21. 

10.2022  

projekt  

CodeWeek 

Rozvoj 

komunikačních 

dovedností s roboty a 

kódováním 

Zapojení kódování a 

digitálních 

kompetencí napříč 

předměty 2. stupně 

Digitální 

kompetence, 

kódování, 

programování 

Porozumět současnému světu digitálních 

technologií a jejich využití k učení a rozvoji 

digitálních kompetencí. 



 

    Vysvětlivky: ŠP – školní psycholog 

                         ŠMP – školní metodik prevence 

                         VP – výchovný poradce 

 

 

 

VII. A 19.10.2022 
beseda VP 

Provazová lávka 

Člověk a společnost, 

Výchova  

k občanství 

O lidských právech 
Rozvíjet vzájemnou důvěru a ohleduplnost 

mezi žáky. 

VI. A 19.10.2022 
beseda VP 

Podpisovka 

Člověk a společnost, 

Výchova  

k občanství 

Život mezi lidmi Podpořit vzájemné poznávání žáků ve třídě 

IX. A 21.10.2022 

exkurze  VP 

Informační středisko 

pro volbu povolání 

Člověk a svět práce 

Praktické činnosti 

Volba profesní 

orientace 

Seznámit se s Informačním střediskem pro 

volbu povolání, aktivitami pro žáky a ZZ, 

získat informace o vybraných oborech. 

VI. A, VII. A 
v průběhu 

měsíce října 

projekt  

Horký podzim 

Člověk a příroda, 

Přírodopis 
Praktické pozorování 

přírody 

Zapojení žáků do forem badatelsky 

orientované výuky. 

II. stupeň průběžně 

školní projekt Čtu, 

čteš, čteme, 1. úkol 

Dýňování 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 

Logopedická intervence 

Informatika 

Komunikační a slohová 
výchova  Vypravování,  

práce s informacemi v 

PC 

6., 7. roč. zvládnout výpisek z PC recept+ přiložit 

obrázek 

8., 9 roč. 

zvládnout 

 na základě osvojených znalostí vytvoření hry 

 pro mladší kamarády. 



ŠD Datum Akce 
Návaznost na ŠVP 

Vzdělávací cíl 

celá ŠD 
týden   

3. – 7.10. 
Sbíráme přírodniny 

Formou výtvarného vyjádření oživit prožitky z prázdnin. Rozvíjet emoční stránku 

osobnosti a vyjádření se pomocí výtvarného projevu. 

celá ŠD 2. týden 

projekt 

 „Družina v ročních 

obdobích“ 

Dýňování  

Různými výtvarnými technikami zpracovat podzimní tematiku a vyzdobit  

herny a vestibul školy před dýňovou slavností. 

celá ŠD 14.10.2022 
Podzimní  

dýňová slavnost 

Vytvářet prostor pro setkání a vzájemné sdílení.  

Tradiční odpoledne plné her a soutěží.   

celá ŠD 17.10.2022 
Oslavujeme  

Den vzniku republiky 

Vytvářet povědomí o historii naší vlasti a vzniku republiky. Vytvářet vztah k naší zemi a 

státním symbolům formou plnění úkolů. 
Rozvíjet pohybové dovednosti a zdokonalovat se v oblasti hrubé motoriky. 

 

5., 6. a 8. 

oddělení ŠD 
31.10.2022 

Halowenské odpoledne 

+ diskotéka 

Seznámit se s tradicí svátku Halloween. Rozvíjet pohybové dovednosti, smysl pro rytmus a 

vnímání hudby.  Podporovat a udržovat vztahy  

ve skupině a nacvičovat komunikační dovednosti. 

 



INTERNÁT Datum Akce 
Návaznost na ŠVP 

Vzdělávací cíl 

internát 5. 10.2022 

projekt 

 „Za přírodou 

 a památkami v Brně“, 

zřícenina hradu Obřany 

Poznávat přírodu v okolí Brna. Rozvíjet pozitivní vztah k okolní živé a neživé přírodě. 

Podporovat a udržovat vztahy ve skupině a nacvičovat komunikační dovednosti v různých 

situacích. Rozvíjet pohybové dovednosti. 

internát 12. 10. 2022 

Poznávání podzimních 

přírodnin: 

 procházka 

Těsnohlídkovým údolím 

směrem  

do Bílovic 

 nad Svitavou 

Poznávat přírodu v okolí Brna. Rozvíjet pozitivní vztah k okolní živé a neživé přírodě. 

Podporovat a udržovat vztahy ve skupině a nacvičovat komunikační dovednosti v různých 

situacích. Rozvíjet pohybové dovednosti. 

internát 
14.10. 

2022 

Podzimní  

dýňová slavnost 

Vytvářet prostor pro setkání a vzájemné sdílení.  

Tradiční odpoledne plné her a soutěží.   

internát 19. 10. 2022 

Poznávání podzimních 

přírodnin:  

výlet  

do Mariánského údolí 

Poznávat přírodu v okolí Brna. Rozvíjet pozitivní vztah k okolní živé a neživé přírodě. 

Podporovat a udržovat vztahy ve skupině a nacvičovat komunikační dovednosti v různých 

situacích. Rozvíjet pohybové dovednosti. 



 

 

internát průběžně 

projekt  

„Dobré světlo 4“ 

Krajinářská fotografie 

Fotografovat zajímavé záběry přírody a učit se sledovat světlo a stíny. 

 


