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CENOVÁ 
NÁROČNOST 

VÝSTUP 
TEMATICKÝCH 

DNŮ 

 

Buncík Kateřina 
Na skok do 

vesmíru 
Pojď se vydat na cestu fascinujícím 

vesmírem. (do 20 žáků ideálně) 

Ponoříme se do fascinujícího vesmíru 
prostřednictvím encyklopedií i videí. 

Vytvoříme si svůj tematický výukový plakát.  
50 Kč/žák 

Výukový 
plakát + 
výrobek 

 

Síbrová Radka Jak žili dinosauři? 
Podle čeho dnes zjišťujeme, jak 

vypadali a žili dinosauři? Jakou podobu 
měl svět v době dinosaurů? 

Zahrajeme si na paleontology, podíváme se 
na to, jak dinosauři žili, vytvoříme si ukázku 

druhohorní krajiny se sopkou. 

Cca 50 Kč na žáka 
za použitý materiál 

Záznamový 
deník 

paleontologa 

 

Zehlerová Lucie 
I ty můžeš 

zachránit lidský 
život! 

Víš co máš dělat, když se někdo zraní? 
Říkáš si jsem na to ještě malý/á. 

Rozhodně nejsi! Pojď zjistit pomocí 
čeho a jak mužeš i ty někoho zachránit.  

Ukážeme si základy v poskytování první 
pomoci. Podíváme se na videa a do 

literatury. Zkusíme si zranění ošetřit a 
povíme si, jak zraněním předcházet.  

    

 

Klupová Markéta 
Pojď vstoupit do 

pohádky. 
Prožij pohádku prostřednictvím zážitku 
z herních činností dramatické výchovy. 

Warm up - navození tématu a seznámení se 
pomocí her. Hlavní část dramatické lekce - 
živé fotky, kolektivní postava, učitel v roli, 

krátké improvizované hry. 

    

 

Gabriela Habětínová 
 O čem bude tvůj 

příběh? 
Vyrábění vlastní originální obrázkové 

knihy s nečtenáři. 15 - 20 žáků 

Motivace - čtení s porozuměním, otevřené 
otázky- použití myšlenkové mapy. Práce na 
vlastních ilustracích. Vazba knihy a společné 

sdílení originálních ilustrovaných příběhů 

20,-Kč na žáka/ 
použitý materiál. 

Vastní 
originální 
obrázková 

kniha, záložka 

 

Porhinčáková Karolina Kouzla duhy  

Pojďme spolu zjistit, kde se bere duha, 
jaké má barvy, co se o ní povídá v 

pohádkách. Myšky nás naučí míchat 
barvy, my to zkontrolujeme na několika 

experimentech a uděláme si pár 
duhových výrobků. Kdo duhou žije, 

může přijít oblečený v duhových 
barvách.  

duha - co to je a kdy vzniká, barevné 
experimenty, ukázka míchání barev, tvoření 

duhových výrobků 
    

 


