
Radim Ošmera       https://www.radimosmera.cz/ 
 

1 
 

Lekce 3 
Co to je? Školní potřeby.  

 
PŠ - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
MŠ - MLADŠÍ ŠKOLNÍ  
 

AKTIVITA Popis, odkazy Časová 
dotace v 
minutách  

Rituální 
pozdrav:  
 

   

PŠ: Stojíme v kroužku a říkáme: (ruce v bok a točíme se) Dobrý den, 
dobrý den, (ruce zvedneme, točíme zápěstím) dneska máme hezký 
den. (dupeme) Nohy máme na dupání, ruce máme na mávání 
(máváme). 
 
MŠ: V lavicích, nebo v kroužku - stejné jako výše. Nebo pro starší něco 
obdobného. Osobně jsem pro hromadné pokřiky: Ve třech fázích:  

• (vytleskáváme hromadně a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-
BRÝ DEN, DO-BRÝ DEN.  

• (skandujeme a dupeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ DEN, DO-BRÝ 
DEN. 

• (vytleskáváme a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ DEN, 
DO-BRÝ DEN. 
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Opakování Postavička z minulé hodiny: odkud jsi, jak se jmenuješ, kdo to je  5 

Video https://youtu.be/79IaiEJ2onE  2 

Hra z videa Školní potřeby jsou to, co děti obvykle znají velmi brzo, proto 
zde můžeme počítat s více variantami aktivity:  

1. Nic neznají, učíme se pojmenovávat a pracujeme s tím, 
co je ve třídě.  

2. Něco znají. Pracujeme s tím, co je ve třídě. Snažíme se, 
aby to znali všichni stejně. Rozřazujeme školní potřeby a 
například jídlo, nebo obležení. Něco patří do tašky nebo 
do pouzdra a něco patří jinam. Obvykle to děti baví a je 
fajn to občas poplést, abyste udrželi pozornost.  

3. Znají toho dost. Zahrajeme si hru, co zmizelo: nejrůznější 
předměty ze třídy jsou vyskládány na lavici, nebo na 
zem. Děti si prohlédnou, co tam je. Pak přikryju dekou a 
jednu věc zpod deky vyndám spolu s dekou. Děti hádají, 
co jsem vyndal. Můžeme to rovnou využít na třídění do 
rodů. Mám krabičky s TEN TA TO a dávám předměty do 
krabiček podle rodu. Samozřejmě se ptám dětí, kam co 
mám dát.     

Rody v této fázi musíme začít. Budeme je potřebovat v další 
lekci.  
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https://youtu.be/79IaiEJ2onE
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PŠ 
(alternativa) 

Tanečky, modelování, jóga, něco pohybového 10 

MŠ 
(alternativa) 

Na lepící papírky si napíšou názvy předmětů ve třídě/školních 
potřeb a polepí jimi třídu. Každý má k dispozici 5 papírků. Pak 
každý říká, kde co je, kde co polepil. Může z toho být soutěž. 
Záleží na tom, zda máte vy sami rádi soutěže. Vítězí ten, kdo 
polepí 5 předmětů a je to navíc správně…  
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Ukončení 
hodiny 

U malých dětí může být stejný jako na začátku. U starších (do osmi 
let) zase nějaké zvolání, vzájemné zatleskání: tleskáme si a učitel říká: 

jste super a ukáže palce nahoru 😊 
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