
Mateřská škola Kytlická 

 

PROJEKTY TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021 

 

Na základě doporučení Ministerstva školství ČR nebude MŠ Kytlická v 1. pololetí školního 

roku 2020 – 2021 organizovat společné akce pro dvě a více tříd, ani zájmové kroužky, 

které navštěvovaly dětí z různých tříd. Nad rámec běžného plánu Školního vzdělávacího 

programu proto letos paní učitelky každé třídy připravily projekt určený pouze pro danou 

třídu. 

 

Třída:  M Y Š KY 

 

Název projektu: Vyprávění starého stromu 

Na stromu, od jeho kořenů po korunu, se budou děti seznamovat s rostlinami a živočichy 

v konkrétních ročních obdobích. Přírodní materiály poslouží pro výtvarné práce, pobyt  

u stromu zase jako lesní tělocvična. Děti budou provádět jednoduché pokusy, dozvědí se, 

jaký užitek strom člověku poskytuje. 

 

Třída:  L V Í Č A T A 

 

Název projektu: Čtvero ročních období 

Projekt se soustředí na rozvoj řeči a projevu formou hudebně dramatické činnosti. Děti si 

budou upevňovat znalosti českého jazyka, správné výslovnosti, malí cizinci budou češtinu 

postupně rozvíjet. Tématickou pomůckou budou všechna roční období. 

 

Třída:  O V E Č K Y 

 

Název projektu: Kam patřím, kde je můj domov 

Činnosti se zaměří na rodinu a na její členy, jejich funkce v rodině, společné trávení 

volného času, a to všemi formami výchovně – vzdělávacího procesu. Děti budou rozvíjet 

vzájemnou komunikaci i se zapojením techniky, tj. iPad. 

 

Třída:  M E D V Í D C I 

  

Název projektu: Halooo 

Děti této třídy patří k nejstarším v mateřské škole, ve které se již několik let realizuje 

aktivita eTwinning. V tom se bude pokračovat. Jako novinka bude společná práce paní 



učitelek a dětí na vytvoření dětského portfolia, v papírové i elektronické podobě, které by 

nemělo být jen „mrtvou knihou“, ale hlavně zdrojem hodnocení, sebehodnocení a 

vzájemného hodnocení. 

 

Třída:  J E Š T Ě R K Y 

 

Název projektu: Barevný svět 

Projekt se soustředí na barvy ve všech prostředích, která obklopují dítě. Prostřednictvím 

výtvarných technik, dramatizace, poslechu, pohybových aktivit se budou děti učit 

zvládnout sebeobsluhu, jemnou i hrubou motoriku, porozumět projevům emocí  

a v neposlední řadě uplatňovat své individuální potřeby, respektovat jiný postoj a názor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


