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PROGRAMOVÝ  LIST  AKCE  
 

Program akce:     Podzimni čkování 
 

Cílová skupina žák ů:    1. -  4. ročník  ZŠ                         Počet:    74 
 
Forma:    pedagogika  celistvé  výchovy,  prezentace  s výkladem,  hádanky a 
luštěnky, poznávací a zážitková turistika  
   
Organizace:   projekt 12.-14.10. 
 
Požadavky:   učebny, tělocvična školy, okolí školy 
 
Cíle  akce:  symboly podzimního období, osvojení si poznatků o rostlinách, zvířatech, 
stromech, chování v přírodě, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, 
rozvoj tvořivosti, rozvoj pozitivního vztahu k přírodě  
 
Vazby  na  kompetence ŠVP ZV:   -   kompetence  k učení 

- kompetence  sociální  a personální   
- kompetence pracovní 
- kompetence komunikativní 
- kompetence k řešení problémů 
 

Vazby na oblasti ŠVP ZV:              -   člověk  a  jeho  svět 
- environmentální  výchova 
- jazyková výchova 
 

Vazba  na  pr ůřezová  témata  ŠVP ZV:   -  osobnostní a  sociální výchova 
                                 -           environmentální výchova 

- výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 

 
Pomůcky a vybavení:    - voskové a vodové barvy, tvrdý karton, přírodniny, listy, 
plody, lepidla, nůžky, drátky, pracovní listy s přírodní tématikou 
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Program  osnova  hodiny, akce:    

1. Skupinová práce ve třídách – praktická 
poznávačka rostlin 

2. Rozdělení do skupin – přidělení úkolů, 
turistika v přírodě okolí školy 

3. Navlékání listů na drát – výroba 
podzimních houseňáků 

4. Sběr lesních plodů a jejich uložení do 
krmelců v lese 

5. Výtvarné a kreativní činnosti ve třídách 
– koláže z listů, výroba podzimních 
skřítků, ježek v listí, výstavka přírodnin 
a prací žáků 

 
Autor:   ZŠ Husinec 
 
Realizátor:              Základní škola M.J.Husa a Mateřská  škola  Husinec 
M. Attendornová, D. Dejmková, J. Procházková, L. Škopková 
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