
St. 32- „V rámci ranního kruhu jsme se přivítaly, poté jsem se představila dětem.“ 

Oprava: „V rámci ranního kruhu jsme se přivítali, poté jsem se představila dětem.“ 

„Postupně jsme všechny nápady zakreslily do společného deníku.“ 

Oprava: „Postupně jsme všechny nápady zakreslili do společného deníku.“ 

„Po svačině jsme se sešly na koberci.“ 

Oprava: „Po svačině jsme se sešli na koberci.“ 

„Když jsme došly na nábřeží, motivovala jsem děti, aby si všímaly staveb u vody a vodní 

dopravy.“ 

Oprava: „Když jsme došli na nábřeží, motivovala jsem děti, aby si všímaly staveb u vody a 

vodní dopravy.“ 

 

St. 33- „Využila jsem velkorysý prostor v Zítkových sadech a společně jsme si zahrály hru na 

Mrazíka. 

Oprava: „Využila jsem velkorysý prostor v Zítkových sadech a společně jsme si zahráli hru na 

Mrazíka. 

V Zítkových sadech jsme se zdržely více, než jsem plánovala, avšak časově toto zdržení výlet 

nenarušilo.“ 

Oprava: V Zítkových sadech jsme se zdrželi více, než jsem plánovala, avšak časově toto 

zdržení výlet nenarušilo.“ 

„Cestou jsme využily pumpu s pitnou vodou, kde se děti občerstvily.“ 

Oprava: „Cestou jsme využili pumpu s pitnou vodou, kde se děti občerstvily.“ 

„Zrekapitulovala jsem, co jsme viděly.“ 

Oprava: „Zrekapitulovala jsem, co jsme viděli.“ 

 

St. 34- „Jaké mosty jsme včera viděly?“ 

Oprava: „Jaké mosty jsme včera viděli?“ 

„Děti si pamatovaly, že jsme viděly dva mosty.“ 

Oprava: „Děti si pamatovaly, že jsme viděli dva mosty.“ 

„Společně jsme přišly na mosty kamenné, dřevěné, pro chodce, pro automobily a tramvaje.“ 



Oprava: „Společně jsme přišli na mosty kamenné, dřevěné, pro chodce, pro automobily a 

tramvaje.“ 

„Po třídě jsme rozložily lano, dvě švihadla a gumové kroužky tak, aby se vše propojilo a 

utvořilo kruh. Zeptala jsem se, co jsme to tu vytvořily.“ 

Oprava: „Po třídě jsme rozložili lano, dvě švihadla a gumové kroužky tak, aby se vše propojilo 

a utvořilo kruh. Zeptala jsem se, co jsme to tu vytvořili.“ 

„Ale dávejte dobrý pozor, abyste si nenamočily bačkory.“ 

Oprava: „Ale dávejte dobrý pozor, abyste si nenamočili bačkory.“ 

„Společně jsme si je pojmenovaly a roztřídily na mosty a ostatní stavby.“ 

Oprava: „Společně jsme si je pojmenovali a roztřídili na mosty a ostatní stavby.“ 

 

St. 35- „Utvořily jsme “dvojzástup“ a spojily ruce.“ 

Oprava: „Utvořili jsme “dvojzástup“ a spojili ruce.“ 

„Poté jsme si zopakovaly druhy mostů, a jak funguje zdymadlo s doprovodnou videoukázkou.“ 

Oprava: „Poté jsme si zopakovali druhy mostů, a jak funguje zdymadlo s doprovodnou 

videoukázkou.“ 

 

St. 37- „Proměnily jsme se v parník a jezdily jsme po třídě.“ 

Oprava: „Proměnili jsme se v parník a jezdili jsme po třídě.“ 

„Pokud nějakou loď neznaly, měly ji zakroužkovat.“ 

Oprava: „Pokud nějakou loď neznali, měli ji zakroužkovat.“ 

„Poté jsme se sešly na koberci a společně jsme si všechna plavidla pojmenovaly a určily, 

k čemu slouží.“ 

Oprava: „Poté jsme se sešli na koberci a společně jsme si všechna plavidla pojmenovali a 

určili, k čemu slouží.“ 

„Společně jsme se pohybovaly po třídě za doprovodu básničky. Následně jsme se odebraly do 

koupelny.“ 

Oprava: „Společně jsme se pohybovali po třídě za doprovodu básničky. Následně jsme se 

odebrali do koupelny.“ 



„Předešlý den jsme si o přehradách povídaly, ale těmto informacím nevěnovaly děti přílišnou 

pozornost.“ 

Oprava: „Předešlý den jsme si o přehradách povídali, ale těmto informacím nevěnovaly děti 

přílišnou pozornost.“ 

 

„Někteří zaměnily kánoi a kajak.“ 

Oprava: „Někteří zaměnili kánoi a kajak.“ 

„Když jsme všechna plavidla pojmenovaly a určily jejich použití, děti začaly zkoumat rozdíl 

mezi kánoí a kajakem. Zaměřily se na tvar a počet lidí v plavidlu.“ 

Oprava: „Když jsme všechna plavidla pojmenovali a určili jejich použití, děti začaly zkoumat 

rozdíl mezi kánoí a kajakem. Zaměřili se na tvar a počet lidí v plavidlu.“ 

„Pokusila jsem se je navést, aby si všímaly rozdílů ve veslech/pádlech a aby do svého 

porovnávání zahrnuly i pramici.“ 

Oprava: „Pokusila jsem se je navést, aby si všímali rozdílů ve veslech/pádlech a aby do svého 

porovnávání zahrnuli i pramici.“ 

 

St. 38- „Ve volné hře děti využily parníků, které jsme si vyrobily předešlý den. Dále 

k parníkům přistavovaly nejrůznější stavby, jednalo se nejčastěji o přístaviště.“ 

Oprava: „Ve volné hře děti využily parníků, které jsme si vyrobili předešlý den. Dále 

k parníkům přistavovali nejrůznější stavby, jednalo se nejčastěji o přístaviště.“ 

„To je zachytávátko tam, jak jsme šly.“, „Jak jsme tam byly a nastupovaly tam lidi.“ 

Oprava: „To je zachytávátko tam, jak jsme šli.“, „Jak jsme tam byli a nastupovali tam lidi.“ 

„V ranním kruhu jsme si pomocí společného deníku zopakovaly vodní dopravu.“ 

Oprava: „V ranním kruhu jsme si pomocí společného deníku zopakovali vodní dopravu.“ 

„U nákladního a osobního parníku uvedly, k čemu plavidlo slouží.“ 

Oprava: „U nákladního a osobního parníku uvedli, k čemu plavidlo slouží.“ 

„Společně jsme poté trajekt zakreslily do našeho deníku.“ 

Oprava: „Společně jsme poté trajekt zakreslili do našeho deníku.“ 

 

St. 39- „Seskupily jsme se uprostřed prostoru, který uzavírala guma.“ 

Oprava: „Seskupili jsme se uprostřed prostoru, který uzavírala guma.“ 



„Když byly všechny děti připravené, vyrazily jsme na přístaviště Výtoň, kde jsme měly 

objednaný přívoz.“ 

Oprava: „Když byly všechny děti připravené, vyrazili jsme na přístaviště Výtoň, kde jsme měli 

objednaný přívoz.“ 

 

„Když jsme dorazily k přístavišti, prozradila jsem dětem, že se svezeme přívozem na druhou 

stranu řeky, přesně na náplavku Smíchov. Po ukotvení přívozu k přístavišti jsme nastoupily.“ 

Oprava: „Když jsme dorazili k přístavišti, prozradila jsem dětem, že se svezeme přívozem na 

druhou stranu řeky, přesně na náplavku Smíchov. Po ukotvení přívozu k přístavišti jsme 

nastoupili.“ 

„Vystoupily jsme na náplavce Smíchov a přešly jsme k Hořejšímu nábřeží, kde jsem měla 

naplánované pouštění lodiček.  Když jsme dorazily na místo, vyndala jsem z tašky 4 kusy kůry, 

šišky, klacky a mech.“ 

Oprava: „Vystoupili jsme na náplavce Smíchov a přešli jsme k Hořejšímu nábřeží, kde jsem 

měla naplánované pouštění lodiček.  Když jsme dorazili na místo, vyndala jsem z tašky 4 kusy 

kůry, šišky, klacky a mech.“ 

„Společně jsme se odebraly ke břehu.“ 

Oprava: „Společně jsme se odebrali ke břehu.“ 

„Společně jsme pozorovaly plutí loděk. Asi po deseti minutách jsme popřály lodičkám 

šťastnou cestu a vyrazily zpět k přístavišti. Převezly jsme se zpět na přístaviště Výtoň, odkud 

jsme vyrazily do mateřské školy.“ 

Oprava: „Společně jsme pozorovali plutí loděk. Asi po deseti minutách jsme popřáli lodičkám 

šťastnou cestu a vyrazili zpět k přístavišti. Převezli jsme se zpět na přístaviště Výtoň, odkud 

jsme vyrazili do mateřské školy.“ 

„Dokázaly jsme pojmenovat všechna plavidla.“ 

Oprava: „Dokázali jsme pojmenovat všechna plavidla.“ 

 

St. 40- „Bylo důležité, abychom stihly přívoz v 10:33.“ 

Oprava: „Bylo důležité, abychom stihli přívoz v 10:33.“ 

 

St. 41- „Nejprve jsme se přivítaly, poté jsem se dětí zeptala, zda si pamatují, co jsme včera 

dělaly.“ 

Oprava: „Nejprve jsme se přivítali, poté jsem se dětí zeptala, zda si pamatují, co jsme včera 

dělali.“ 



 „Zeptala jsem se, jakou hru bychom si mohly s druhými dětmi zahrát.“ 

Oprava: „Zeptala jsem se, jakou hru bychom si mohli s druhými dětmi zahrát.“ 

„Shrnula jsem nápady a vybraly jsme společně napodobivou hru na vodní dopravu a hru 

s parníky. Po domluvě jsem vyzvala děti, aby zkusily postavit různé stavby, kam bychom 

mohly parníky umístit.“ 

Oprava: „Shrnula jsem nápady a vybrali jsme společně napodobivou hru na vodní dopravu a 

hru s parníky. Po domluvě jsem vyzvala děti, aby zkusily postavit různé stavby, kam bychom 

mohli parníky umístit.“ 

„Nakonec jsme si shrnuly, jaký je náš program - provést děti naším deníkem, hra s parníky, 

napodobivá hra.“ 

Oprava: „Nakonec jsme si shrnuli, jaký je náš program - provést děti naším deníkem, hra 

s parníky, napodobivá hra.“ 

„Nakonec jsem děti vyzvala, abychom utvořily společně jednu velkou loď.“ 

Oprava: „Nakonec jsem děti vyzvala, abychom utvořili společně jednu velkou loď.“ 

 

St. 42- „Následně jsme se sešly ve třídě, kde proběhla reflexe.“ 

Oprava: „Následně jsme se sešli ve třídě, kde proběhla reflexe.“ 

„Okolo deváté hodiny jsem svolala děti do ranního kruhu, kde jsme se zrekapitulovaly 

předchozí den.“ 

Oprava: „Okolo deváté hodiny jsem svolala děti do ranního kruhu, kde jsme se zrekapitulovali 

předchozí den.“ 

„Po dostavění staveb si děti ještě chvíli hrály, poté jsme šly pro děti do druhé třídy.“ 

Oprava: „Po dostavění staveb si děti ještě chvíli hrály, poté jsme šli pro děti do druhé třídy.“ 

„Byly schopné svému kamarádovi říci, o čem jsme si povídaly, co jsme zaznamenávaly do 

deníku.“ 

Oprava: „Byly schopné svému kamarádovi říci, o čem jsme si povídali, co jsme 

zaznamenávali do deníku.“ 

 

St. 43- „Neočekávala jsem tak vysokou míru spolupráce a schopnosti provést a vysvětlit 

kamarádovi, o čem jsme si povídaly.“ 

Oprava: „Neočekávala jsem tak vysokou míru spolupráce a schopnosti provést a vysvětlit 

kamarádovi, o čem jsme si povídali.“ 



 

St. 44- „Tato tématika se objevovala v ranních kruzích i při řízeném dopoledním programu, 

jehož součástí byly i procházky po náplavce, kdy jsme jednou využily možnost převozu přes 

řeku.“ 

Oprava: „Tato tématika se objevovala v ranních kruzích i při řízeném dopoledním programu, 

jehož součástí byly i procházky po náplavce, kdy jsme jednou využili možnost převozu přes 

řeku.“ 


