
   

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

3. Třída - kůzlátka
MŠ u Jezu 2903, Žatec

Obecná charakteristika:

Ve 3. třídě je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 22 dětí, z toho 13 chlapců a 9 dívek.

Třída je heterogenního typu, tzn. že ve třídě jsou děti různé věkové kategorie:

3-leté děti: 1

4- leté děti: 3

5-leté děti: 8

6- leté děti: 10 (9 "předškoláci" a 1 dítě s OŠD)

Jedno dítě je zařazeno do plánu pedagogické podpory.

T  ř  ídní vzd  ěl  ávací program:

Pracujeme  podle  projektu  "Za  č  ít  spolu", který  je  koncipován  tak,  aby  vyhovoval

individuálním potřebám všech dětí a kulturním tradicím naší země. Důraz se přitom klade na:

• individuální přístup ke každému dítěti

• podnětné  prostředí,  které  umožňuje  samostatné  rozhodování  a  volbu  dítěte  a  přijímání

odpovědnosti za ně (děti pracují v CA = centrech aktivit)

• rozvíjení schopností, znalostí a dovedností prostřednictvím plánované činnosti

• spolupráci s rodinou

Obsah  Školního vzdělávacího programu pod názvem  "S kamarády krok za krokem

putujeme celým rokem"  je rozdělen do 10 integrovaných bloků, které nastiňují cíle a záměry a

charakteristiku vzdělávací nabídky.

Centra aktivit ve třídě:

• DOMÁCNOST
• DRAMATICKÉ HRY
• KOSTKY A POHYB
• MANIPULAČNÍ HRY
• KNIHY A PÍSMENA
• ATELIÉR
• HUDBA
• POKUSY A OBJEVY
• DÍLNA
• PÍSEKA VODA



Personální obsazení třídy:

Ve 3. třídě "KŮZLÁTKA" pracují paní učitelky:

PhDr. Lucie Staňková, Mgr. 
Bc. Lucie Sirůčková, DiS.

Organizace t  ř  ídy a denní re  žim:

06.00 - 08.00 Ranní hry, volnočasové aktivity

08.00 - 09.30 Svačinka, výchovně-vzdělávací činnosti v CA

09.30 - 11.30 Hygiena, pobyt venku

11.30 - 12.15 Hygiena, oběd

12.15 - 14.00 Odpočinek, zájmové kroužky

14.00 - 16.30 Svačinka, odpolední zájmové činnosti

V průběhu odpočinku jsou předškolním dětem nabízeny zájmové kroužky:
• Šikovné ručičky
• Štěteček
• Grafomotorika
• Flétny
• Divadýlko
• Angličtina

T  ř  ídní hymna:

„My jsme hravá kůzlata
Velká a ne prťavá,

Protože se rádi máme,
Pravidla si spolu dáme.

Aby se nic nestalo,
A všem se tu líbilo,

A každý byl s námi rád,
I kůzlátko – kamarád.“

T  ř  ídní motto:

   „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to
jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“

(Albert Einstein)



Pravidla třídy:

Pravidla naší třídy jsou veršovaná, aby si je děti lépe zapamatovaly a byla pro ně poutavá.

Pravidla:

1) Srdíčkové - máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi

2) Ouškové - když nám chce kamarád nebo paní učitelka něco sdělit, máme

zavřenou pusinku a posloucháme, neskáčeme do řeči

3) Košťátkové - uklízíme si po sobě hračky, nejen v herně, ale také pomůcky ve třídě,

udržujeme pořádek

4) Šnečkové - dbáme na bezpečné chování, pohybujeme se po školce pomalu,

potichu, opatrně, nestrkáme se

5) Talířkové - dodržujeme pravidla stolování, sedíme u stolu s rukama na kolenou, u

jídla nemluvíme, aby nám sousto nazaskočilo do krku.

6) Kapičkové - po každé činnosti, použití WC, vycházce, si myjeme ruce mýdlem,

zároveň šetříme vodou

7) Hajánkové - před odpočinkem si oblečení složíme na židličku, odložíme drobné

nepotřebné hračky a předměty(sponky), posloucháme pohádku a

nerušíme ostatní kamarády. Neskáčeme po lehátkách.

8) Hračkové - veškeré hračky a stavebnice, které si vyndám, uklidím zpět na své

místo, hračky neničím, jsou pro všechny kamarády a vzájemně si je

půjčujeme




