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CELOROČNÍ PROJEKT 

školní rok 2018/2019 
 

 
 
 

CESTA KOLEM SVĚTA ZA JEDEN ŠKOLNÍ ROK 

 
Planeta Země je náš společný domov. Víme, že na Zemi žijí různí lidé a zvířata a 
rostou zde rozmanité rostliny. V letošním školním roce se zaměříme na jednotlivé 
světadíly a jejich bližší poznávání – zmíníme charakteristické znaky jednotlivých 
světadílů a krajin (moře a oceány, hory a pouště, lesy a pralesy). Všimneme si, jak 
rozdílné podmínky k životu planeta poskytuje a jak se lidé, zvířata a rostliny dokázali 
přizpůsobit přírodě a jak dokáží žít na všech světadílech naší planety. 

 

 
 

ZÁŘÍ : „HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ“ 
 
1. Školka plná kamarádů – seznamování se s novým prostředím, navazování 
kamarádských vztahů    
2. Je nám spolu dobře - seznamování se s pravidly radostného soužití, malování  
piktogramu (starší děti) 
3. Kudy, kudy kam - orientace ve školce i v blízkém okolí, dodržování pravidel 
bezpečného chování ve školce i v jejím okolí 
 
A/SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST – přiblížíme si význam svátku - sv. Václav, 
patron, ochránce české země; seznámení se s příběhem o dvou bratrech (zabití 
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bratrem Boleslavem), návštěva kapličky, pečení svatováclavských koláčů, návštěva 
Václavského náměstí – socha sv. Václava (předškoláci)   

 
 

 

CESTA KOLEM SVĚTA 

Vyjmenujeme všechny světadíly a ukážeme si je na mapě a globusu - Evropa, Asie, 
Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida. 
 
 
Světadíl EVROPA:   
hornatá oblast s lesy a úrodnou půdou, klimatické podmínky, čtvero ročních období. 
Kde přesně žijeme my, kde je Česká republika, hlavní město Praha, jedno z 

nejkrásnějších měst na světě – matička Praha, Praha stověžatá. 

Naučíme se poznat a namalovat naši státní vlajku, poznáme i vlajky našich sousedů. 

Zmíníme i několik dalších evropských států – naši přímí sousedé: 

Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo – největší stát střední Evropy, 
sousedící s devíti dalšími státy. 
 

 
ŘÍJEN : „VYLETĚL  SI PYŠNÝ 

DRAK“  
1. Vůně a barvy podzimu - charakteristické 
znaky, počasí, písně, básně o podzimu; ovoce 
(barva, tvar); zelenina (kde se používá, určit dle 
chuti); sběr kaštanů, žaludů, šípků - z přírodnin 
budeme vyrábět panáčky a jiné ozdoby; plody 
lesa (houby, šípky, trnky a jich využití); 
pozorování přírody, sběr a následné sušení listí 
(frotáž)  
2. Foukej, foukej, větříčku – všechno lítá, co 
peří má… i drak bez peří 
3. Naše město, naše vlast – tady jsme doma (hymna, symboly, praotec Čech…) 
 
 

B/ DEN ČESKÉ STÁTNOSTI - výlet na Hrad, 
prezidentská vlajka, státní symboly 

 
C/ DRAKIÁDA - pouštění draka „Ach, umět tak létat!“ 
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Cesta kolem SVĚTA 

 
Světadíl EVROPA - naši vzdálenější evropští sousedé: 
 
Další známé evropské země, např. Řecko – země stovek ostrovů a ostrůvků, kolébka 

starověké civilizace, olivy, olivový olej. 

Itálie – dávní Římané, známé město Benátky a hlavní město Řím, ostrov Sicílie. 

Francie – teplé a suché úrodné nížiny, vysoké zasněžené štíty hor, hlavní město 

Paříž a Eiffelova věž. Vinná réva, francouzská vína. 

Zmíníme teplou jižní Evropu – např. Španělsko a Portugalsko – z těchto zemí 

vyplouvali kdysi mořeplavci na objevitelské výpravy. 

Zmíníme i chladnou severní Evropu – Skandinávii – odtud zase dobývali svět dávní 

Vikingové. 

Skandinávii tvoří království dánské, švédské a norské se stovkami dalších menších 

ostrovů. 

Fayerské ostrovy a Finsko, Island (potomci Vikingů, „Ostrov ledu a ohně“- ledovce 

a sopky). Runové písmo (od Vikingů). 

 

LISTOPAD : „LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD“ 
1. Roční období -  charakteristika jednotlivých 
ročních období (léto/podzim), změny v přírodě, 
oblečení; příprava přírody (zvířata - ježek, 
rostliny) na zimu 
2. Sv. Martin přijíždí k nám (oslava sv. 
Martina) – v čem je symbolika sv. Martina, 
lampionový průvod, písničky pro Martina 
 
D/ PŘESPÁNÍ VE ŠKOLCE - hledání pokladu 
sv. Martina v lese dle světel - zkouška odvahy, 
spolupráce ve skupině, přespání ve školce (starší 
děti).   
 

 

CESTA KOLEM SVĚTA 

 

Světadíl Evropa - pokračování 

Zastavíme se v Rusku, v jednom z největších států na světě, s různými klimatickými 

podmínkami – lesy, pustiny, tajga. Sibiř – dlouhé a kruté zimy.   

Souostroví Velké Británie – Anglie, Skotsko, Irsko. 
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Co je ostrov, co je souostroví, jaké moře omývá Británii, podnebí. 

Královská rodina, hlavní město Londýn (Big Ben, Tower Bridge, katedrála sv. 

Pavla, mrakodrap Tower atd.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROSINEC : „VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“ 
 

1. Mikuláš ztratil plášť – lidové zvyky, básně, písně, výtvarné ztvárnění 
2. Těšíme se na Vánoce - zdobení stromečku, výzdoba MŠ, výroba dárků, 
adventní týdny, příběh Ježíška 

 
E/ VÁNOČNÍ BESÍDKY 

 
 

 
 

 
 

LEDEN: „KDO TO ŤUKÁ NA OKÉNKO?“ 
1. Šťastný nový rok + Tři králové (příběh o Ježíškovi - pokračování) 
2. Mám své tělo rád (lidské tělo a jeho nemoci) - setkání se záchranáři (sanitní 
vůz, lékař zachraňujeme pacienta – hra Na lékaře, 
1.pomoc) 
3. Zima v lese – lesní zvířátka, krmení, stopy ve sněhu,  
eko program 
 

 
F/ TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD ŠKOLKOU 
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CESTA KOLEM SVĚTA 

 
POLÁRNÍ OBLASTI: 
Antarktida - jižní pól  
je nejchladnější místo na Zemi, není trvale obydlené lidmi. Badatelé zde zkoumají 
divoká zvířata, cestovatelé zde chtějí dosáhnout jižního pólu. 
Arktida – severní pól  
je po tisíciletí lidmi obývaná oblast. Led, kry, stále pod sněhem. Eskymáci, iglú, lední 
medvědi, polární lišky, mroži, velryby. Žádné stromy ani rostliny.            
 
Grónsko (překlad Zelená země) – největší ostrov na světě, patří do Evropy (součást 
Dánského království), geograficky je součástí sev. Ameriky. 85% led a sníh. Sobi, 
lední medvěd, tuleň, hranostaj, vlk, sněžná sova, orel mořský, velryby, kormoráni. 
Ropa, zemní plyn (u břehů). Motorové saně, psí spřežení, letecká doprava.                       
 
 

ÚNOR : „ÚNOR BÍLÝ, POLE  SÍLÍ“ 
 
1. Dělání, dělání (druhy povolání) – co dělá moje maminka, tatínek - Hádej, kdo 
jsem? 
2. Kolik je hodin? – časové pojmy a měření času (rok, den, minuta, vteřina – 
využití budíku, druhy hodin) 
3. Hej, hej, je tu masek rej (masopust) – zvyky, výroba masek, písně a říkadla 
 
G/ MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK SUCHDOLEM 
v maskách s harmonikářem a vozembouchem 
 
 

 
 
 
 

CESTA KOLEM SVĚTA 

 
Světadíl ASIE - Blízký východ a Dálný východ: 
 
Blízký východ je část světadílu Asie, který sousedí s Evropou a 
Afrikou. Blízký východ tvoří Irák, Izrael (Židé, hebrejština, kabala, Jeruzalém, 
Betlém, Zeď nářků, Chrámová hora), Palestina, Sýrie, Saudská Arábie – velké válečné 
konflikty. 
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Jordánsko – řeka Jordán se vlévá do Mrtvého moře – je tak slané, že v něm nic 
živého nežije a voda nadnáší. 

Vyprahlé oblasti pokryté pouštěmi, ve kterých žijí nomádi, stěhující se za vodou z 
místa na místo. 
 
Velbloudi. Beduíni (kočovníci) s velbloudy – celé jejich jmění. 
 
Teplé a vlhké podnebí umožňuje pěstování mnoha plodin. Pralesy, vzácná zvířata i 
rostliny. 
 
Kaučukovníky – guma. Ropa. 
 
Dálný východ je úzký pás pevniny a tisíce ostrovů. 
Domy na vodě, na kůlech. 

 
 

BŘEZEN : „PETRKLÍČ, PETRKLÍČ, ZIMA 
UŽ JE PRYČ!“ 

 
1. Jaro aneb na tom našem dvoře – charakteristické 
znaky, stromy, květy; kteří ptáčci přilétají, rodí se 
mláďata (zvířecí rodina) 
2. Kniha je můj nejlepší kamarád – exkurze do 

knihovny 

3. Už budu brzy prvňáček –  

příprava na zápisy do  1.tříd (sovičky)   

 
H/ ROZLOUČENÍ S PANÍ ZIMOU – Vynášení Morany (Únětický potok)   
     aneb ZAHRÁDKO, VSTÁVEJ, UŽ JE ČAS! 
 

 
CESTA KOLEM SVĚTA 

 
Světadíl Asie - pokračování: 
Indie se nachází v jižní části Asie. 
Na severu vysoké hory Himálaje, horské ledovce, nejvyšší hora světa Mount Everest. 
 
Posvátná řeka Ganga. 
 
Barevné oblečení sárí. 
 
Indické břehy omývá Indický oceán. 

V teplých jižních oblastech u Indického oceánu žijí sloni indičtí, tygři bengálští, pávi, 
kobry (v některých místech posvátné zvíře), levharti... 
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Kráva je zde posvátné zvíře, nezabíjí se ani nejí. Krávy volně chodí po ulicích, auta je 
objíždějí, netroubí. 
 
Čína patří k největším a nejlidnatějším státům na světě. 
 
Na severozápadě pouště, ve východní části nížiny, na jihozápadě pohoří Himaláje. 

Bavlna, hedvábí, čaj. Rýže. Místo příborů hůlky. 
 
Vzácné pandy, které jedí pouze bambus. 
 
Dávní císařové dali na obranu země postavit Velkou čínskou zeď. 
 
Starověcí učenci – hedvábí (bourec morušový), papír, střelný prach, knihtisk, 
porcelán, kompas. 

 
DUBEN : „DĚTI, POZOR ČERVENÁ!“  

 
1. Hody, hody, doprovody  - svátky jara-velikonoce, hledání 
velikonočních vajíček 
2. Čím jezdíme do školky? - chování v dopravě, dopravní 
prostředky – kde co jezdí, létá, pluje; dopravní předpisy, znaky, 
jak dodržujeme bezpečnost (nejen na ulici – hry, sport, cizí 
osoby…) 
3. Kdo nás chrání, pomáhá (Policie, MP, hasiči) -  návštěva 
hasičské zbrojnice, setkání s hasiči, městským policistou 

(obhlídky aut, uniforma, povinnosti) 
4.  Šlapu si to do kopečka – cyklovýlety (rozvoj obratnosti, vytrvalosti, 
smyslového vnímání, vytváření základů pro práci s informacemi - mapy, buzola, 
turistické značky – vyznáš se v mapě?), příprava na ŠVP 
 
 
CH/ POMLÁSKA OD VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA 
I/ ČARODĚJKO EVELÝNKO, ODKUD LETÍŠ? – vaření kouzelného lektvaru, 
zaklínadla, čarování - čarodějnický rej, opékání buřtů, společné setkání na školní 
zahradě. 

 
 
 
 

 
 

 
 

CESTA KOLEM SVĚTA 

 
Světadíl ASIE – pokračování: 
JAPONSKO tvoří čtyři velké ostrovy a tisíce malých ostrůvků v Tichém oceánu na 
asijském kontinentu. Na mnohých ostrovech jsou vysoké hory. Vysokorychlostní vlak 
Šinkansen (250 km/hod.). 
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Monzuny, období dešťů, tajfuny, zemětřesení a tsunami. 
 
Většina obyvatel již žije ve velkých městech, kde mají překrásné parky a zahrady, 
protože Japonsko má málo zemědělské půdy. Polovinu rozlohy tvoří lesy. Využívají 
okolní moře, jedí hlavně ryby. Pěstování rýže. Jsou zdraví, štíhlí. 
 
Čaj, původně užíván jako lék, čajové obřady. 
 
Bojové sporty. Samurajové. Gejši. Tradiční oblečení kimona. Velká zdvořilost. 
 
 

 
KVĚTEN : „MAMINKO, MÁ MILÁ“ 

 
1. Naše rodina -  kdo je moje rodina, jaká je moje maminka, dárek pro maminku 
2. Tady bydlím – poznat důležité budovy (vím, co se kde nachází pošta, lékárna, 
hasiči, radnice - znát jejich důležitost); vyznám se v mapě Suchdola? (nakreslím 
blízké okolí školky – starší děti) 
3. Přiletěla včelka – včelí rodina, rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho 
formách, užitečnost malých stvoření pro člověka, přírodu, Zemi. 
 
J/ VÝLET ZA VČELIČKAMI -  vlakem Libčice/Vltavou (starší děti) 
 

 
 
 

CESTA KOLEM SVĚTA 

 
Světadíl AFRIKA: 

Největší poušť světa – Sahara. Poušť Kalahari. Savany. Nejvyšší hora Kilimandžáro 
(sopka se třemi vrcholy). 

Ve vlhčích částech Afriky rostou deštné pralesy.  Palmy. 
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Vzácní ptáci, opice, gorily, lvi, zebry, sloni, hroši, leopardi, nosorožci, krokodýli, hadi, 
hmyz -pozor mouchy tse-tse. Safari – otevřené pozorování divokých zvířat (lvi, 
plameňáci, sloni, žirafy, leopardi, zebry). 

Viktoriino jezero (největší sladkovodní na světě), Viktoriiny vodopády, dlouhá řeka 
Nil, ostrov Madagaskar s jedinečnou přírodou. 

Citrusy, kukuřice, tabák, rýže, sladké brambory batáty. 

Strom baobab – až 30m vysoký, tlustý kmen až 15m, stáří několik tisíc let, koruna 
vypadá jako kořeny (seznámíme se s legendou). 

Egypt - faraoni (Tutanchamon), pyramidy, obrázkové písmo –hieroglyfy, řecké báje 
a pověsti (sfinga). 

 

Světadíl AUSTRÁLIE a NOVÝ ZÉLAND: 
 

Teplý a slunný kontinent, velké ostrovy uprostřed oceánu daleko od jiné pevniny, 
pouště, polopouště. 
 
Písčité pláže a korálové útesy. Eukalypt – až 100m výšky, olej (na dýchací potíže), 
vysoušení močálů (potřebují hodně vody), potrava pro koalu, vačici. Velmi odolný  
(-20 st.C/odolá i ohni). 
 
Pozoruhodná zvířata a rostliny. Klokani. Koaly. Ptakopysk. Pták Emu -  druh pštrosa, 
dobrý běžec, na noze jen 3 prsty, chová se pro maso, olej, kůži. 
 

  

ČERVEN : „JEN SE, DĚTI, KOUKNĚTE, CO JE KRÁSY NA 
SVĚTĚ!“ 

 
1. Děti mají svátek – kdo se raduje, nezlobí… 
2. Země je kulatá, místa je tu dost – shrnutí celoročního tématu 

 
 
K/ ROZLOUČENÍ SE SOVIČKAMI - šerpování 
L/ ZAHRADNÍ SLAVNOST - společné setkání všech na školní zahradě 
M/ ŠKOLA V PŘÍRODĚ aneb Cesta kolem rybníků  
cyklistická, Pístina u Stráže/Nežárkou 
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CESTA KOLEM SVĚTA 

 
Světadíl AMERIKA : 
Severní, Střední a Jižní Amerika. USA leží mezi Atlantickým a Tichým oceánem. 
 
Severní Amerika je čtvrtým nejlidnatějším světadílem, hned po Asii, Africe a 
Evropě. Velkoměsto New York. Socha Svobody. 
 
Amazonské pralesy a vodopády, Grónsko – největší ostrov na světě a Aljaška se svou 
nedotčenou přírodou. 
 
Yellowstonský národní park, nejstarší přírodní rezervace na světě, představuje tu 
nejúžasnější podobu divočiny. 
 
Kanada a milion jezer. Druhý největší stát na světě. Dlouhé a velmi chladné zimy. 
Javorový sirup. Hokej. 
 
Střední Amerika je úzký pás pevniny, který spojuje Severní a Jižní Ameriku, mezi 
nimi je teplé Karibské moře. 
 
Dávní Aztékové a Mayové (původní obyvatelé Mexika), mayský kalendář, pyramidy. 
  
Mexiko – kaktusy a sombrera, sopka Popocatépetl, oslava = fiesta (jak oslavují děti), 
polední siesta (odpočinek, velké vedro). 
 
Jižní Amerika má teplé podnebí, pralesy, nejdelší hory na světě Andy. 
 
Amazonka, Galapágy, Karibik. 
 
Brazílie - tradiční karnevaly v Rio de Janeiru, památky – Kristus na hoře Corcovado, 
Cukrová homole (hora s lanovkou), pláž Copacabana, největší fotbalový stadion na 
světě Maracaná (Pelé), Amazonský deštný prales (významný ekosystém, důležitost 
pro planetu, jeho ochrana) 
 
 

 
 

 


