
Jednotlivé aktivity Klíčové kompetence Mezipředmětové 
vztahy 

Průřezová 
témata 

Přípravné práce: 
• vytváření deníků: 

o lepení titulní 
stránky; 

o výtvarné 
zpracování 
obalu deníku 
(volba techniky 
a prostředků). 

Žák: 
• si vytváří zodpovědný 

vztah k vlastnoručně 
vyrobenému dílu; 

• uvědomuje si vztah 
ostatních k jimi 
vytvořeným objektům; 

• respektuje odlišné pojetí 
zpracování tématu 
spolužáky; 

• dle vlastního uvážení 
vybírá a používá bezpečně 
a účinně nástroje; 

• uplatňuje vlastní 
kreativitu originálním 
pojetím a zpracováním. 

VV OSV: 
• sociální 

rozvoj – 
komunikace; 

• osobnostní 
rozvoj - 
kreativita. 

 
 

Pondělí 20.6.2005 
 

Jednotlivé 
aktivity 

Klíčové kompetence Mezipředmětové 
vztahy 

Průřezová 
témata 

Ubytování: 
• dělení do 

pokojů; 
• vybalování. 

Žák: 
• samostatně řeší problémy 

vzniklé při ubytování, 
vymezování pravidel soužití na 
pokoji; 

• využívá získané komunikativní 
dovednosti k vytváření vztahů 
mezi dětmi na pokoji; 

• respektuje názory a přesvědčení 
svých spolubydlících, odmítá 
případný útlak a hrubé 
zacházení; 

• poskytne dle svých možností 
pomoc, chová se zodpovědně; 

• udržuje pořádek, bezpečně, dle 
dohodnutých pravidel, užívá 
vybavení pokojů, dbá na ochranu 
svého zdraví i zdraví ostatních. 

PČ OSV: 
• sociální 

rozvoj - 
kooperace, 
komunikace, 
mezilidské 
vztahy; 

• osobnostní 
rozvoj - 
seberegulace 
a 
sebeorganiza
ce. 

Pravidla 
pobytu 

Žák: 
• společně s pedagogy přispívá 

k diskusi a podílí se na vytváření 
pravidel společného soužití; 

• je schopen vcítit se do situací 
jiných lidí, respektuje cizí 
majetek. 

 OSV: 
• sociální 

rozvoj – 
komunikace, 
poznávání 
lidí. 

Dělení do 
skupin 

Žák: 
• vyhledává a třídí informace 

potřebné k zařazení do správné 
skupiny; 

• samostatně pozoruje a 
porovnává výsledky pozorování, 
vyvozuje závěry – zařazení do 
skupiny; 

Prv, PŘ OSV: 
• sociální 

rozvoj – 
komunikace. 



• používá prostředky mimoverbální 
komunikace při vyhledávání 
skupiny a zapojování se do 
společné aktivity. 

Informace o 
zvířatech 

 
Zpracování 

znaku skupiny 

Žák: 
• vybírá z množství encyklopedií, 

vybírá a třídí získané informace; 
• uvádí informace o zvířatech do 

širších celků a souvislostí; 
• předává získané informace 

ostatním, formuluje své 
myšlenky a poznatky v logickém 
sledu, vyjadřuje se výstižně; 

• účinně spolupracuje ve skupině, 
podílí se na rozdělování úkolů 
nebo je ochoten přijmout určitou 
roli; 

• podílí se na utváření příjemné 
atmosféry ve skupině, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o 
ni požádá; 

• při vytváření znaku skupiny 
využívá znalosti a zkušenosti 
získané ve VV a PČ. 

Prv, PŘ, VV, PČ OSV: 
• osobnostní 

rozvoj – 
kreativita; 

• sociální 
rozvoj – 
kooperace. 

Puzzle, 
dramatizace 

Žák: 
• na základě pochopení získaných 

informací užívá poznatků k tvůrčí 
činnosti; 

• uvádí informace o Austrálii do 
souvislostí a širších celků; 

• účinně spolupracuje ve skupině. 

TV, Prv, PŘ, DV  

Táborák, úvod 
do příběhu M. 

Morganové 

Žák: 
• naslouchá promluvám druhých 

lidí; 
• dodržuje vymezená pravidla pro 

pobyt u táboráku. 

LV  

Očista 

Žák: 
• formuluje a vyjadřuje své 

myšlenky v písemném projevu; 
• přemýšlí o svém jednání a 

chování k druhým lidem, 
mezilidských vztazích; 

• je schopen vcítit se do pocitů 
jiných lidí; 

• uvědomuje si principy správného 
chování. 

LV OSV: 
• osobnostní 

rozvoj - 
sebepoznání 
a sebepojetí, 
psychohygie
na; 

• sociální 
rozvoj - 
mezilidské 
vztahy. 

Nenarozeniny 

Žák: 
• si vytváří hledáním talentů 

pozitivní představu o svých 
kamarádech, hledáním talentů u 
sebe samého si vytváří pozitivní 
představu také sám o sobě. 

LV OSV: 
• sociální 

rozvoj – 
komunikace, 
mezilidské 
vztahy; 

• osobnostní 
rozvoj - 
rozvoj 
schopností 



poznávání. 
 
 

Úterý 21.6.2005 
 

Jednotlivé 
aktivity 

Klíčové kompetence Mezipředmětové 
vztahy 

Průřezová 
témata 

Shrnutí 
předchozího 

dne 

Žák: 
• spolupracuje při skupinové 

dramatizaci; 
• při vytváření dramatizace 

přispívá k diskusi ve skupině; 
• efektivně spolupracuje při řešení 

zadání. 

DV OSV: 
• sociální 

rozvoj - 
kooperace, 
komunikace; 

• osobnostní 
rozvoj – 
kreativita. 

Společné 
psaní do 
deníku 

Žák: 
• při vytváření záznamů do deníku 

využívá znalosti získané v ČJ a 
VV; 

• formuluje a vyjadřuje své 
myšlenky v logickém sledu, 
vyjadřuje se kultivovaně 
v písemném projevu. 

ČJ, LV, VV OSV: 
• sociální 

rozvoj - 
kooperace, 
komunikace. 

Totemy 

Žák: 
• vyhledává a třídí informace, na 

základě jejich pochopení je 
využívá při tvůrčích činnostech; 

• hledá souvislosti mezi světem 
živočichů a lidí; 

• rozumí odlišnému druhu textu 
(šifra); 

• spolupracuje ve skupině; 
• na základě hledání společných 

osobních znaků s užitečnými 
vlastnostmi zvířat si vytváří 
pozitivní představu o sobě 
samém, podporuje svou 
sebeúctu. 

TV, Prv, PŘ, DV OSV: 
• sociální 

rozvoj - 
kooperace; 

• osobnostní 
rozvoj – 
kreativita. 

Pohřbena 
zaživa 

Žák: 
• je schopen vcítit se do situací a 

pocitů jiných lidí, vyvozuje 
závěry pro sebe i ostatní; 

• po skončení aktivity hovoří o 
svých pocitech, formuluje a 
vyjadřuje své myšlenky a 
názory, naslouchá promluvám 
ostatních členů skupiny; 

• osobní prožitek uvádí do 
souvislostí s lidmi po úraze či 
postiženými lidmi, uvědomuje si 
povinnost pomoci. 

LV OSV: 
• osobnostní 

rozvoj - 
seberegulace 
a 
sebeorganiza
ce. 

Kouzlo hudby 

Žák: 
• při výrobě nástrojů z přírodnin 

chápe základní ekologické 
souvislosti a nutnost vrátit 
použitý materiál v původní 
podobě zpět přírodě; 

PČ, HV, Prv, PŘ OSV: 
• osobnostní 

rozvoj – 
kreativita. 

 
MuV: 



• používá bezpečně a účinně 
přírodní materiály, přistupuje 
k výrobě nástrojů z hlediska 
kvality, funkčnosti, ochrany 
životního prostředí. 

• etnický 
původ. 

Mravenci 
nepolévaní 
čokoládou 

Žák: 
• při výrobě sportovního nářadí a 

náčiní z přírodnin chápe základní 
ekologické souvislosti a nutnost 
vrátit použitý materiál v původní 
podobě zpět přírodě; 

• účinně spolupracuje, podílí se na 
utváření příjemné atmosféry ve 
skupině, chová se ohleduplně, 
poskytne pomoc při překonávání 
překážek. 

TV OSV: 
• osobnostní 

rozvoj – 
kreativita; 

• sociální 
výchova – 
kooperace. 

 
EV: 
• lidské 

aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí. 

Moje ruka 

Žák: 
• si na základě výroby svého 

vlastního otisku („podpisu“) 
vytváří pozitivní představu o 
sobě samém, podporuje svou 
sebedůvěru; 

• na základě úryvku si vytváří 
představu o pojmu „kulturní 
dědictví“, získává smysl pro 
kulturu a tvořivost. 

VV OSV: 
• osobnostní 

rozvoj – 
kreativita. 

Pozorování 
přírody 

Žák: 
• vybírá vhodné metody a 

strategie pro řešení úkolu, 
pozoruje a experimentuje, 
vyhledává a třídí informace o 
přírodninách; 

• kriticky hodnotí výsledky 
činnosti, diskutuje o nich; 

• účinně spolupracuje ve skupině. 

Prv, PŘ EV: 
• vztah 

člověka 
k prostředí; 

• ekosystémy. 

Koncert 
z vyrobených 

nástrojů 

Žák: 
• přistupuje tvořivě k řešení 

problému, vytrvale hledá 
konečné řešení; 

• chápe potřebu efektivně 
spolupracovat při vytváření 
společného koncertu, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o 
ni požádá. 

HV OSV: 
• osobnostní 

rozvoj – 
kreativita. 

 
 

Středa 22.6.2005 
 

Jednotlivé 
aktivity 

Klíčové kompetence Mezipředmětové 
vztahy 

Průřezová 
témata 

Výlet do 
Mladče: 
• návštěva 

Mladečských 

Žák: 
• při vyplňování pracovních listů 

vybírá vhodné metody a 
strategie, plánuje a organizuje 

Prv 
PŘ 
VL 
ČJ 

EV: 
• vztah 

člověka 
k prostředí. 



jeskyní; 
• cesta naučnou 

stezkou; 
• stezka odvahy 

v místě 
zvaném 
Podkova; 

• průběžné 
záznamy do 
pracovních 
listů. 

 

práci; 
• vyhledává a třídí informace 

v průběhu naučné stezky; 
• formuluje své myšlenky 

v písemném projevu; 
• snaží se porozumět různým 

typům textů během návštěvy 
jeskyně a v průběhu naučné 
stezky; 

• během stezky odvahy 
spolupracuje ve skupině; 

• při práci na pracovním listě 
přispívá k diskusi ve skupině, 
respektuje různá hlediska; 

• při cestě Podkovou se chová a 
rozhoduje zodpovědně podle 
situace, dle svých možností 
poskytne pomoc; 

• chápe základní ekologické 
souvislosti a podstatu 
environmentálních problémů. 

 
OSV: 
• sociální 

výchova - 
kooperace, 
komunikace, 
rozvoj 
schopností 
poznávání. 

 
 

Čtvrtek 23.6.2005 
 

Jednotlivé 
aktivity 

Klíčové kompetence Mezipředmětové 
vztahy 

Průřezová 
témata 

Drátkování, 
výroba hůlek, 
výroba loučí 

Žák: 
• samostatně pozoruje práci 

vedoucího, experimentuje 
s materiály, posuzuje výsledek 
své práce; 

• projevuje pozitivní postoj 
k hotovým dílům, projevuje 
smysl pro tvořivost, respektuje 
a chrání své i cizí dílo; 

• používá bezpečně a účinně 
nabízené materiály a nástroje, 
dodržuje vymezená pravidla. 

VV 
PČ 

OSV: 
• osobnostní 

rozvoj – 
kreativita. 

Jízda na koni 
Žák: 
• se aktivně zapojuje do 

sportovních aktivit. 

TV  

Bezdrátové 
spojení 

Žák: 
• se učí využívat naslouchání, 

porozumění druhým lidem, 
přemýšlí a využívá dříve 
získaných poznatků o lidech, 
dává si je do souvislostí; 

• rozvíjí své empatické 
schopnosti, rozvíjí vztah 
ohleduplnosti a úcty k jiným 
lidem. 

Prv 
M 
ČJ, LV 

OSV: 
• sociální 

výchova – 
komunikace, 
rozvoj 
schopností 
poznávání; 

• osobnostní 
rozvoj - 
sebepoznání 
a sebepojetí. 

V čele 
Žák: 
• využívá vlastního úsudku a 

zkušeností k řešení problému 
hledání zpáteční cesty; 

TV 
Prv 
PŘ 

OSV: 
• sociální 

výchova – 
komunikace, 



• využívá získané vědomosti a 
dovednosti k objevování 
různých variant řešení, 
překonává nezdar při hledání 
správné cesty, hledá konečné 
řešení; 

• užívá logické postupy při 
hledání správné cesty; 

• činí uvážlivá rozhodnutí, 
uvědomuje si zodpovědnost za 
výsledky svého rozhodování. 

kooperace; 
• osobnostní 

rozvoj - 
seberegulace 
a 
sebeorganiza
ce; 

• morální 
rozvoj - 
řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti. 

Odhalení 
talentů 

Luminiscence 

Žák: 
• formuluje a vyjadřuje své 

myšlenky a názory, vyjadřuje 
se výstižně a souvisle při 
obhajování svého názoru, 
nového „jména“; 

• naslouchá promluvám jiných 
lidí; 

• vytváří si pozitivní představu o 
sobě samém; 

• projevuje úctu a ohleduplnost 
při hledání talentu kamaráda, 
přispívá tak k upevňování 
pozitivních mezilidských 
vztahů; 

• respektuje přesvědčení druhých 
lidí; 

• váží si přesvědčení druhých lidí.

LV, DV OSV: 
• sociální 

rozvoj – 
komunikace, 
mezilidské 
vztahy, 
kooperace. 

 
 

Pátek 24.6.2005 
 

Jednotlivé 
aktivity 

Klíčové kompetence Mezipředmětov
é vztahy 

Průřezová 
témata 

Dopis 
domorodcům 

Žák: 
• oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

čerpá poučení z toho, co si 
druzí lidé myslí, říkají a dělají; 

• učí se chápat tradice a kulturní 
i historické dědictví; 

• rozvíjí smysl pro kulturu jiného 
i vlastního národa a tvořivost; 

• začíná si uvědomovat základní 
ekologické a environmentální 
problémy. 

ČJ OSV: 
• sociální rozvoj 

– komunikace, 
mezilidské 
vztahy, 
kooperace. 

 
MuV: 
• etnický původ. 

Krátká vernisáž 

Žák: 
• si vytváří pozitivní představu o 

sobě samém; 
• oceňuje výsledky práce a 

spolupráce jiných lidí. 

PČ 
VV 

OSV: 
• sociální rozvoj 

– komunikace, 
mezilidské 
vztahy, 
kooperace; 

• osobnostní 
rozvoj - 
sebepoznání a 



sebepojetí, 
kreativita. 

Společné 
hodnocení 

jednotlivých 
aktivit ŠvP 

Žák: 
• kriticky zhodnotí výsledky 

svého učení a diskutuje o nich; 
• posoudí vlastní pokrok; 
• formuluje a vyjadřuje své 

myšlenky a názory, vyjadřuje 
se výstižně a souvisle 
v mluveném projevu; 

• oceňuje práci a úsilí druhých 
lidí. 

DV OSV: 
• sociální rozvoj 

– komunikace; 
• osobnostní 

rozvoj - 
sebepoznání a 
sebepojetí. 

Balení a úklid 

Žák: 
• vnímá a řeší problémy vzniklé 

při závěrečném balení a úklidu; 
• v případě potřeby poskytne 

pomoc nebo o ni požádá; 
• dodržuje vymezená pravidla, 

plní povinnosti; 
• rozvíjí samostatnost při 

zvládání sebeobsluhy. 

PČ OSV: 
• sociální rozvoj 

– kooperace, 
komunikace. 

 


