
Charakteristika třídy: Sluníčka 2019 / 2020 

Třídní učitelky :  Kristýna Chytilová  

                              Nela Sedlářová  

Skladba třídy :  Naše třída se skládá z 9 holčiček a 15 chlapců . Věkové složení třídy je      

od 3 – 4 let.  

Třída :  Naše třída se nachází v přízemí budovy . Je rozdělena na hernu a třídu . Prostorově 

odpovídá potřebám dětí . Ve třídě jsou umístěny stolky , které jsou různých velikostí , tak , 

aby vyhovovaly výšce dětí . Třída i herna jsou vybaveny kvalitním nábytkem s dětskými 

motivy . Výzdoba třídy závisí na ročním období a také na tématu , které s dětmi zrovna 

probíráme . Třída slouží ke stolování , k pracovním a výtvarným činnostem . Děti mají 

k dispozici stavebnice, konstruktivní  hry , lego , jednoduché puzzle  , tak aby to vyhovovalo 

jejich věku . V dětské knihovně mají děti k dispozici obrázkové knížky , které si mohou 

libovolně prohlížet . Děti mají volně k dispozici pastelky , aby mohly malovat . V herně mají 

děti dostatek prostoru pro tvořivé , námětové i pohybové aktivity . Herna slouží zároveň jako 

prostor k odpočinku a relaxaci dětí . Součástí třídy je i umývárna a wc, kde učíme děti 

základním hygienickým návykům . V šatně má každé dítě své místo označené značkou .  

Zaměření třídy :  Všechny děti přichází poprvé do předškolního kolektivu MŠ , proto je 

potřeba individuálně přistupovat ke každému dítěti a zaměřit se na klidnou adaptaci . Také na 

dodržování „Krtečkových pravidel“ , která vedou děti k osvojení si pravidel slušného chování 

. Našim cílem je vytvořit přátelské  klima ve třídě.  

Výchovně vzdělávací práce: V průběhu školního roku společně s kolegyní vytváříme vlastní 

TVP, který je sestaven pro danou věkovou kategorii. Vzdělávací obsah je sestaven vzhledem 

k možnostem dětí tohoto věku. Letos jsme si vybraly „ Rok s Krtečkem“ . Každý tématický 

celek vymýšlíme tak aby byl pro děti zajímavý . Snažíme se naplňovat cíle a očekáváné 

výstupy . Pracujeme s dostupnou literaturou a čerpáme nápady z internetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČÍSLO JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZNAČKA 

1. KRYŠTOF BAROT JEŽEK 

2. JIŘÍ BENEŠ ŠNEK 

3. KRISTÝNA BIEGANSKA SRDÍČKO 

4. VIKTORIE BUZÁŠI KYTIČKA 

5. KRISTÝNA ČESPIVOVÁ SLUNÍČKO 

6. SEBASTIAN GREŠ LÍZÁTKO 

7. VIKTOR FIŠER RYBA 

8. ALEX HANZL STROM 

9. MARKÉTA HOJNÁ KOČKA 

10. DOMINIK JAKEŠ AUTO 

11. DAVID LUKÁŠ JABLKO 

12. SEBASTIAN MÁDR HŘÍBEK 

13. DOMINIK MAŠÍČEK ŽABKA 

14. JAKUB MENŠÍK MĚSÍČEK 

15. ANNA MULLEROVÁ DRAK 

16. EMMA NERUŠILOVÁ MYŠKA 

17. KRYŠTOF NEULS CHOBOTNICE 

18. FILIP OTÁHAL PTÁČEK 

19. MICHAL SIKORA BALONEK 

20. STELA STREJČKOVÁ MOTÝL 

21. ADÉLA ŠABRŠULOVÁ PES 

22. SEBASTIAN TOMEČEK MEDVĚD 

23. UNGER VÁCLAV LOĎ 

24. ADRIANA VALÍČKOVÁ BONBON 

 


