
II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4. Cíle 

1. Vytvoření projektu pro třídu MŠ zaměřeného na regionální prvky, historii a současnost. 

2. Zjistit, zda děti zaujmou historická témata a zda podnítí jejich zájem o poznání a učení. 

3. Sledovat, zda rodiče zvýší zájem o vzdělávací činnost svých dětí. 

5. Výzkumné otázky 

Budou činnosti zaměřené na historická a současná témata stimulovat dovednosti, 

představivost a tvořivost dětí? 

Který námět jim bude nejbližší? Co si zapamatují z nabízených námětů? 

Budou děti aktivní v seznamování rodičů s činností a s výsledky své práce v projektu? Zvýší 

se zájem rodičů o činnosti v projektu? 

6. Metody 

Zúčastněné pozorování 

Rozhovor s dětmi při společné diskuzi 

Analýza dětských prací (vztahující se, k danému tématu) 

 

7. Vlastní realizace projektu 

Projekt byl realizován na regionální námět z historie a současnosti města Slaného, 

pro děti jsem upravila a použila z výše uvedené publikace Anny Zubrové (2002) dvě pověsti, 

které byly základem pro projekt a od nich se odvíjely ostatní činnosti. Jako motivaci jsem 

zvolila a vyrobila maňáska Slaňáčka, který provázel děti celým projektem.  

7.1 Vstupní informace 

Projekt jsem realizovala v mateřské škole nedaleko města Slaného. Jedná se o 

dvoutřídní mateřskou školu, kde mají heterogenní rozdělení dětí, ale při řízených činnostech 

se s předškoláky pracuje skupinově ve volné třídě. Můj projekt byl připravován pro 

předškolní děti. Bohužel v době realizace projektu mnoho dětí onemocnělo a tak jsem projekt 



a s ním související činnosti upravovala i pro mladší děti. Celý projekt trval čtrnáct dní, z toho 

tři dny jsem sledovala děti v MŠ a připravovala si zázemí pro projektové aktivity. Samotný 

projekt trval jedenáct dní a byl realizován v dopoledních řízených činnostech, v rozmezí 1,5 

hodiny a ve volné hře jsem sledovala, jestli děti začleňují některé získané poznatky do svých 

her. 

7.2 Regionální projekt 

Cílem celého projektu, bylo seznámit děti nejen s historií města, s jeho vznikem a 

kulturními památkami, ale i se současnými možnostmi a nabídkami města Slaného. Dostat do 

podvědomí dětí kulturní a historické centrum města a rozložení architektonických památek, 

které se nachází na náměstí. Ze současné doby nabídnout dětem možnosti sportovních a 

volnočasových aktivit a poznat svou budoucí školu. Konečným produktem, který zastřešoval 

celý projekt, byla dětmi vyrobená plošná mapa slánského náměstí. Přípravná fáze spočívala 

ve vytvoření základního plánu, který byl konzultován s ředitelkou MŠ (viz podklady v příloze 

č 3) 

7.2.1 Průběh a realizace projektu 

V průběhu celého projektu jsem dodržovala určitý postup, který obsahoval plánování 

činností na daný den, kde jsem si určila cíle a zaměřila se na to, co bych chtěla s dětmi za 

určitý čas zvládnout. Dále jsem si shromáždila materiály a pomůcky, které využiji při 

realizaci činností. Poté následovala realizace činností a následná reflexe, kde jsem sledovala a 

hodnotila výsledky vzhledem k zadaným cílům daného dne. 

1. den projektu 

CÍL: Seznámení s tématem – Město Slaný a kam půjdu do školy 

Dílčí cíle: Rozvoj komunikace, paměti, hrubé motoriky, fantazie 

Plánování: V komunikačním kruhu Korálky diagnosticky začlenit otázky vztahující se 

k městu Slanému (navštívili jste už všichni naše město?) a k nástupu do školy (víte, do které 

školy budete chodit?). Děti čekal zápis do prvních tříd (těším se/netěším se, jak bude třída 

vypadat viz s. 24). Otázky pro mladší děti směřovaly k dotazům například na nějaké kroužky, 

které navštěvují ve Slaném, nebo kam můžeme jít za nějakým sportem.  

Časové rozpětí: při dopolední řízené činnosti  



Pomůcky: Fotografie škol a sportovních areálů ve Slaném (viz příloha č 4) 

Počet dětí: 18 

Realizace: 

Při komunikativním kruhu na Korálkách (děti sedí v kruhu a každé si vezme z košíku 

jeden korálek, kdo chce mluvit, se přihlásí a když dopoví to, co chtěl, korálek vrátí do 

košíčku) jsme si s dětmi povídali o tom, kam půjdou do školy a jestli se těší, nebo netěší, jestli 

už se byly ve škole podívat, nebo tam teprve s rodiči půjdou. Dále jsme si povídali o tom, jak 

to v takové škole asi může vypadat, velice nám pomohly ty děti, které již prošly zápisem do 

první třídy. Navázala jsem na téma ukázkou fotografií škol a vždy jsem vybrala jedno dítě a to 

šlo fotografii pověsit na nástěnku. Děti se zapojily do rozhovoru a samy začaly hovořit o 

kroužcích, které navštěvují ve Slaném. K tomu jsem vždy podala další fotografii. 

Po společném rozhovoru jsme se trochu protáhli pohybovou hrou. Spočívala v tom, 

že jsme si zahráli na všechny sporty, o kterých jsme mluvili. Ukázali jsme si, jak se plave, 

bruslí, hraje fotbal a hokej, jak se tančí, hraje na hudební nástroj atd. Tuto hru jsem dále 

obměnila. Hrála jsem na bubínek a na domluvený signál jsem čarovala: „Čáry máry pod 

kočáry ať jsou z vás plavci“ apod.  

Reflexe:  

Děti se výborně zapojovaly do rozhovoru o školách. Měly velmi silnou potřebu sdělit 

ostatním, kam půjdou do školy. V tomto dnu jsem dosáhla stanoveného cíle seznámit děti 

s tématem. Za vydařený krok považuji rozdávání úkolů během komunikace těm dětem, které 

se přestávaly soustředit. Měly úkol dát na tabuli fotografii, kterou jsem jim vybrala. Dětem se 

velmi líbila hra na čaroděje, plnily všechny zadané úkoly, některé děti se napodobovaly, ale 

našlo se i pár jedinečných provedení úkolu. Toto téma, zaměřené na současnost, děti bavilo, 

protože v činnostech byly obsaženy sporty, které někteří z nich již delší dobu provozují a mají 

s nimi nějaké zkušenosti. Nejhodnotnější částí tohoto dne, považuji komunikační kruh. 

2. den projektu 

CÍL: Navázání na téma z předchozího dne a seznámení s dalšími památkami na náměstí ve 

městě Slaný. Vytvoření základu plošné mapy náměstí. 



Dílčí cíle: Rozvoj jemné motoriky, dodržování pravidel při používání výtvarných pomůcek, 

rozvoj komunikace a spolupráce ve skupině. 

Plánování: rozhovor s dětmi v komunikačním kruhu Korálky. Menší opakování z předešlého 

dne a navázání na další téma jaké další stavby máme na náměstí ve Slaném a co všechno tam 

můžeme najít. Vytvoření základu plošné mapy náměstí.  

Časové rozpětí: Dopolední řízené činnosti  

Pomůcky: Kartony, krabičky, lepidlo, barevné papíry, vodové barvy, voskové barvy, 

fotografie (viz příloha č. 5) 

Počet dětí- 16 

Realizace: 

Tento den bylo ve třídě málo dětí a tak jsem plánované činnosti musela přizpůsobit i 

malým dětem z vedlejší třídy. V komunikačním kruhu jsme si povídali, co všechno ještě 

můžeme najít na náměstí za budovy. Přidala jsem samozřejmě připravené fotografie a děti je 

opět postupně připevňovaly na tabuli. Poté si děti šly sednout ke stolečku, předškoláci 

vyráběli z krabiček domečky, podle fotografií na tabuli a malé děti si trhaly kousky barevných 

papírů a lepily je do plošné mapy náměstí. Měly je barevně rozdělené: zelené na trávník, 

hnědé a černé na silnici a žluté na chodníky. 



Reflexe: 

Malých dětí bylo více než předškoláků, takže rozhovory v komunikačním kruhu pro 

ně byly náročné a moc je nezaujaly. Jen v situaci, kdy jsme si povídali, jaké známe, nebo si 

pamatujeme budovy na náměstí, se děti zapojovaly a ozývaly se takové nápady jako je 

cukrárna, hračkárna, pekárna apod., ale manuální činnost lepení papírků je naopak bavila 

hodně a velice se jim dařila. Změny v realizaci, byly dost náročné na organizaci a musela 

jsem požádat o pomoc paní učitelku se starší skupinou dětí. Předškolní děti si tohoto hodně 

zapamatovaly, povídali jsme si o knihovně, místním kině, radnici, kostelu a Velvarské bráně. 

3. den projektu 

CÍL: Seznámení dětí se vznikem města Slaného, zopakování informací získaných předešlý 

den.  

Dílčí cíle: rozvoj fantazie a jemné motoriky, rozvoj spolupráce ve skupině  

Plánování: Představení maňáska Slaňáčka  a jeho vyprávění pověsti „O založení města 

Slaného a nalezení slaného pramene“ (viz příloha č. 1). V komunikačním kruhu Korálky 

rozhovor o tehdejším obydlí, jak se bydlelo, jaké se používaly nejvíce materiály. Slavnostní 

prolezení tunelem do minulosti a poslech hudební ukázky (zpracování pověsti o vzniku města 

a nelezení slaného pramene místní folkovou kapelou Deratizéři). Dramatická hra Nalezení 

slaného pramene. Výtvarné zpracování Slánské hory a nalezeného pramene. 

Časové rozpětí: v řízené dopolední činnosti, dramatická hra odpoledne. 

Pomůcky: prolézací tunel, triangl, barevné papíry, lepidlo, karton, štětce,  

Počet dětí – 21 heterogenní složení 

Realizace: 

V komunikačním kruhu jsem dětem představila maňáska Slaňáčka, všichni jsme ho 

mezi námi přivítali. Slaňáček nepřišel do třídy jen tak ale přišel nám vyprávět pověst o tom, 

jak vzniklo město Slaný. Řekli jsme si, že bychom se mohli do toho města v dávné době 

podívat, jak to tam asi vypadalo. Každé dítě prolezlo tunelem do minulosti. Na cinknutí 

trianglem. Povídali jsme si s dětmi, jak to v tom městě asi vypadalo, jaké měli obyvatelé 

domy a z čeho se v té době asi stavěly. Pustili jsme si hudební ukázku, abychom si 

připomněli, jak to vlastně všechno v té pověsti bylo. Dramatická hra vše dovršila, vybrala 



jsem družinu a knížete a zahráli jsme si na to, jak družina lovila v lesích a co tam v těch lesích 

našla. Děti se vžily do daných rolí. Následovala výtvarná činnost, kdy na větší formát kartonu 

děti mačkaly zelené a hnědé papíry a vytvořily společnými silami horu, kde pak dodělaly 

slaný pramen z papíru modrého. 

Reflexe: 

Vyprávění děti zaujalo, pomohl tomu i vyrobený maňásek, který děti upoutal a 

motivoval je k pozornosti. Nápad vypravit se do minulosti kouzelným tunelem děti nadchl a 

potom výborně spolupracovali při dalších činnostech. Právě na prolézání tunelem často 

vzpomínaly a ptaly se, zda ji budeme opakovat. Písničkou o nalezení Slaného pramene jsem 

děti moc nezaujala, ale dramatickou hrou jsme všechno napravili. U této hry jsem se snažila 

zapojit i nejmenší děti, aby se z činnosti neodpojily, takže měly za úkol dělat třeba stromy, 

nebo zvířata v lese. Tím jsem skupinu udržela pohromadě. Výtvarná činnost byla svým 

způsobem doplňková, a zapojila jsem hlavně děti mladší, zatím co starší děti měly za úkol 

uložit všechny ostatní pomůcky. Snažila jsem se využít všechny možnosti k tomu, abych 

zapojila všechny věkové kategorie.  

4. den projektu 

CÍL: Poznání hlavních historických památek na náměstí ve Slaném. 

Dílčí cíle: Rozvoj spolupráce ve skupině a ve dvojici, rozvoj motoriky, komunikace a rozvoj 

prostorové orientace. 

Plánování: Rozhovor s dětmi na téma rozrůstání malé vesnice v město, co muselo být kolem 

města, aby se ubránilo dřívějším válkám a nepokojům. Velká stavba z kostek (ve větší 

skupině, nebo ve dvojici) měla by obsahovat nějakou historickou budovu, kterou jsme 

zmiňovali. Dále vypracování pracovních listů. Nakonec hra zlatá brána otevřena.  

Časové rozpětí: V dopoledních řízených činnostech a hra venku. 

Pomůcky: Dobové fotografie města (viz příloha č. 6), dřevěné kostky, Pracovní list pro 

předškolní děti (viz příloha č. 7) a pracovní list pro mladší děti (viz příloha č. 8) 

Počet dětí-  22 heterogenní složení (při vypracovávání pracovních listů, byly děti rozděleny 

podle věku). 

Realizace: 



V komunikačním kruhu jsme si s dětmi povídaly s maňáskem Slaňáčkem o 

rozrůstání malé osady, jak se například v našem případě přestěhovávají lidé z jiných krajů, 

přistavují si domy, staví opevnění vzniklého města, aby ochránili své domy a rodiny. Do 

tohoto tématu se horlivě zapojovali většinou chlapci. Po rozhovoru měly děti za úkol najít si 

kamaráda do dvojice, nebo i více kamarádů do menší skupinky, měly si najít vhodný materiál 

ve třídě k postavení dobového města, s historickými budovami, bránami, hradbami a 

kostelem. Na tyto stavby měly většinu času z prostoru určeného k řízené činnosti. Některé 

děti měly stavby již dokončené, proto jsem těm, kdo měly zájem, rozdala pracovní listy, které 

si děti ve třídě vypracovaly. Ti, kteří to nestihli, si mohli pracovní list dodělat doma, jako 

domácí úkol. Při pobytu venku jsem dětem, které měly zájem, nabídla zahrát si hru „Zlatá 

brána otevřena“. 

Reflexe: 

Děti při rozhovoru méně spolupracovaly do doby, než se začalo mluvit o hradbách a 

bránění města. V tomto okamžiku se většina chlapců horlivě zapojila do diskuze. Nejvíc ze 

všech činností děti bavila stavba města, vytvořily ve třídě krásné stavby (viz příloha č. 9) 

Jelikož se děti rozdělovaly do skupin samy, vznikly věkově nevyvážené skupiny. Bylo to pro 

mě ponaučení, že kdybych projekt realizovala znovu, rozdělila bych děti do skupin sama. Při 

stavbě jsem se snažila opakovat informace z komunikačního kruhu, abych dětem připomněla 

všechny nové a již získané informace. V tomto směru děti zapojily i personál školky, 

předškoláci, kteří si nesli již hotové pracovní listy do šatny, se byli pochlubit v jídelně a 

dovedli paní hospodářku s paní uklízečkou do třídy, aby si jejich stavby prohlédly. Připadalo 

mi, že personál v tu chvíli trochu nahradil rodiče. 

5. den projektu 

CÍL: Osvojení si nových informací o kostele, popis kostela 

Dílčí cíle: Rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj pozornosti,  

Plánování: Do komunikačního kruhu použijeme jednu ze staveb, které děti vytvářely 

předchozí den a pomocí vhodně položených otázek zopakujeme informace a vyzkoušíme si, 

co si děti pamatují. Směřuji děti k tomu, abych mohla navázat na rozhovor o kostele. Kdo byl 

někdy v kostele? Jak to tam vypadá? Co je tam zajímavého? Připevníme na naší tabuli další 

fotografie. Dále použijeme pracovní listy pro mladší děti, pro předškoláky výtvarnou činnost - 

malba okna kostela na igelit, hudebně pohybovou hru s dramatizací a zapojíme našeho 



maňáska Slaňáčka, který bude dělat muzikanta. Hra na „Fotografa“ Pracovní listy pro 

předškoláky, jako domácí úkol.  

Časové rozpětí: v dopoledních řízených činnostech. Odpoledne si děti mohou vybrat některý 

z pracovních listů, které ještě nevypracovávaly, nebo dle svého výběru dodělat potřebné části 

na plošnou mapu. 

Pomůcky: fotografie kostela, pracovní listy, temperové barvy, nastříhaný igelit 

Počet dětí – 21 heterogenně složených 

Realizace: 

Pomocí stavby z předešlého dne jsme s dětmi opakovali v komunikačním kruhu to, o 

čem jsme si povídali předchozí den a případně zopakovali informace, pro děti, které v ten den 

chyběly. Otázkou, co za velkou stavbu ještě máme u náměstí, jsem se děti pokoušela navést 

na kostel. Poté, co na to děti správně odpověděly, jsme si povídali, co všechno v tom kostele 

můžeme najít a vidět. Povídali jsme si o tom, jak je kostel vyzdobený apod. Na to jsem 

navázala výtvarnou činnost, kdy malé děti vodovými barvami pracovaly na pracovním listu 

okno kostela (viz příloha č. 10) a předškoláci si vytvářeli vitráž na igelit ve tvaru okna. 

S předškoláky jsem výtvarnou činnost realizovala individuálně ve vedlejší třídě a malé děti 

pracovaly danými pokyny s paní učitelkou. Se starší skupinkou dvanácti dětí jsme si řekli 

pravidla používání barev a sdělila jsem jim, že ti, co budou mít hotovo, si půjdou sednout na 

koberec. Jedno zvolené dítě rozdalo štětce, druhé barvy a já nakonec rozdala igelity. Měla 

jsem pro děti připravený vzor, aby lépe porozuměly úkolu. Po tom, co měly všechny děti 

hotovo, jsem jim pustila hudební ukázku, od místní folkové skupiny Deratizéři píseň „O 

Kohoutovi na Velvarské bráně“. Dětem jsem zadala úkol poslouchat, o čem tato píseň je. Aby 

se děti trochu proběhly a rozpohybovaly, zahrály jsme si dramatickou hru „Na fotografa“, kdy 

jsem si jako pomůcku, vyrobila papírový fotoaparát a děti se procházely, nebo probíhaly 

městem a na znamení ze sebe musely vytvořit sochu. Ukázka: Šel městem pan fotograf a 

vyfotil Velvarskou bránu. Předškolákům jsem pak rozdala pracovní listy, které si mohly 

vypracovat odpoledne, nebo si je vzít domů (viz příloha č. 11). 

Reflexe: 

Při rozhovoru v komunikačním kruhu si děti pomocí stavby pamatovaly mnoho 

informací. Toto téma je z mého pozorování zaujalo. Výtvarná činnost byla trochu náročnější 



na organizaci, a proto jsem požádala o pomoc druhou paní učitelku, která pracovala 

s mladšími dětmi ve vedlejší třídě. Předškolní děti velice pěkně pracovaly a mnoho z dětí si 

namalovalo i více výrobků. Pro další realizaci úkolu, bych jim ale rozdala větší formát 

igelitové podložky, aby si vystřihly okénko samy a tím si více procvičily jemnou motoriku. 

Hudební úkol je moc nezaujal, protože některé děti neudržely pozornost, v tomto případě jsem 

využila maňáska Slaňáčka, který byl součástí hudebního vystoupení a hrál na flétnu. 

Pohybová hra „na fotografa“ děti bavila a zapojily se do ní i děti z vedlejší třídy, které už 

dodělaly svou práci a byly zvědavé, co se u nás děje. Vyžadovaly opakování úkolů a chtěly i 

samy být fotografem, v čemž jsem jim samozřejmě nebránila a vystřídala jsem pár dětí v této 

hlavní roli. 

6. den projektu 

CÍL: Dodělání potřebných věcí na mapě náměstí. Osvojení si poznatků o prostředí, kde dítě 

žije. 

Dílčí cíle: Rozvoj jemné motoriky, spolupráce ve skupině, rozvoj kooperativních dovedností 

Plánování: Dodělávání chybějících prvků a částí na plošné mapě náměstí, tento den jsem 

zapojila doplňkové aktivity, jako bylo opakování pohybových her, samostatný výběr 

pracovních listů. Prostor pro nápady dětí.  

Časové rozpětí: Dopolední řízené činnosti 

Pomůcky: Vodové barvy, lepidlo, pastely, modelína 

Počet dětí: 16 

Realizace: 

Vzhledem k tomu, že tento den byl velmi slabý docházkou dětí, tak jsem zapojila 

doplňkové aktivity, kdy měly děti na výběr z několika činností a samy se rozhodly, co by rády 

dělaly. Nechala jsem to jen na nich. Nabízené činnosti: lepení náměstí – domy, chodníky atd. 

mohly přidělat z modelíny některé chybějící domy. Udělali jsme s dětmi výstavku zatím 

vytvořených prací. Na okna jsme nalepili namalované igelity (viz příloha č. 12)   

Reflexe: 



I když bylo tento den málo dětí a měly volnější program, než dny předchozí, tak se 

výborně zhostily všech úkolů a nabízených činností. Mladší děti dodělávaly plochu náměstí a 

část starších dětí vyráběla z modelíny chybějící domy. Zde jsem také pozorovala, jak si děti 

s úkolem stavby domů z modelíny poradí. Jedna holčička dokonce vyrobila lavičku do parku. 

Na otázku proč si vybrala zrovna lavičku, mi odpověděla: „Protože tam s maminkou chodíme 

a sedíme tam a jíme zmrzlinu“. Líbilo se mi, že zapojila do práce svou zkušenost a 

vzpomínku. Na tomto případu jsem viděla, že tato činnost jí zaujala. Pro děti, které nevěděly, 

co si z nabídky vybrat, jsem musela trochu improvizovat. Proto mi pomáhaly s výstavou 

kostelních oken, když jsme výstavu dokončili, všichni se sběhli od stolečků a upřeně 

sledovali, jak se slunce opírá do igelitů a dělá barevné světlo. Tím, že jsme tyto igelity 

pověsily s dětmi do oken. Setkala jsem se potom v šatně s dotazem od maminky: „Co to máte 

v oknech za barevné obrázky?“ Chlapec odpověděl: „To jsou okýnka a malovali je 

předškoláci“. V tento moment jsem zaznamenala prvního rodiče, který se ptal co se ve školce 

děje nového?  

7. den projektu 

CÍL: Osvojení nových poznatků a informací s historickou tématikou 

Dílčí cíle: Rozvoj komunikačních dovedností, jemné a hrubé motoriky 

Plánování: V komunikačním kruhu rozhovor o tom, jak se dříve žilo, obchod, trhy, doprava. 

Ukázka dobové hudby, a tanec. Z kognitivních činností si měly děti vzpomenout na nějakou 

písničku, kde se vyskytuje řemeslo. Dramatizace písně. 

Časové rozpětí: Dopolední řízené činnosti  

Pomůcky: Dobové fotografie 

Počet dětí: 17  

Realizace: 

V komunikačním kruhu jsme si s dětmi povídali o tom, jak se dříve asi žilo. Co se 

dělo na náměstí. Tím jsem navázala na tehdejší trhy a obchod. Pokládala jsem otázky, co se 

asi prodávalo tehdy na trzích. Jak se lidé dopravovali na tyto trhy apod.  Potom jsme si 

povídali o tom,  jaká řemesla tehdy byla (kovář, švadlena..) a koho jsme tam mohli potkat. 

Dále jsem dala dětem výzvu, že kdyby doma měly nějakou písničku, kde se zpívá o nějakém 



řemesle, tak ji můžou přinést a pustíme si ji. Po komunikačním kruhu, měly děti přání 

malovat ještě další kostelní okna na igelity a chtěly si zahrát probíhací hru. Na tento impulz 

jsme se domluvili, že si zahrajeme hru, a když bude ještě čas, tak nám paní učitelka připraví 

materiál a pomůcky na malbu.   

Reflexe: 

Při rozhovoru spolupracovaly většinou starší děti, ale místy se zapojily i děti mladší. 

Jeden chlapeček (4 roky) se rozpovídal, když jsme hovořili o dobovém trhu. Říkal: „A na trhu 

se prodávalo i hliněné nádobí, já to vím, protože jsme s maminkou a s tatínkem byli na 

takovém trhu a tohle nádobí jsme si tam koupili“ Opět se o toto téma většina dětí zajímala, 

protože měly nějaké zkušenosti a zážitky s návštěvou dobového trhu. Dramatizace písně, „O 

kohoutovi na Velvarské bráně“ byla asi největším úspěchem tohoto dne, i celého projektu, 

protože na tuto píseň chtěly děti tančit i v ranních volných hrách. Pohyby podle slov a jejich 

nápodobu v písni se rychle naučily, a poté k těmto pohybům přidávaly i kostýmy, které měly 

k dispozici ve třídě. Do těchto her a dramatizací se zapojovaly převážně dívky, které se 

oblékaly do šatů, hrály si na princezny a přitom tančily. Na výzvu, o donesení vlastní písně, 

kde se zpívá o řemesle, reagovala pouze jedna dívka (6 let), ale maminka jí v šatně 

upozornila, ať si to nezapomene v šatně, abychom si to mohly s dětmi pustit.  

8. den projektu 

CÍL: Kresba postavy tuží – obyvatelé města 

Dílčí cíle: Rozvoj komunikace, jemné a hrubé motoriky, rozvoj fantazie, orientace v prostoru. 

Výtvarný cíl: využití celé pracovní plochy, na co nesmíme zapomenout (hlava, ramena, ruce.), 

dodržení pravidel při používání výtvarných pomůcek. 

Plánování: Tento den necháme děti říct zážitky z víkendu. Děti je povídají našemu 

maňáskovi. Zeptáme se, jestli někdo z nich byl o víkendu ve Slaném a jestli si všimly 

některých věcí, o kterých jsme si povídali, tím navážeme na naše téma, lidé ve městě. Potkaly 

jste tam děti hodně lidí? Nebo jich tam bylo málo? Spočítali bychom je na jedné ruce? Na 

dvou? Tím navážeme na výtvarnou činnost, kresba postavy tuží. Před výtvarnou činností se 

rozcvičíme. 

Časové rozpětí:  Dopolední řízené činnosti, odpoledne – dodělávání prací z dopoledne 

Pomůcky: čtvrtky, černou tuž, špejle,  



Počet dětí: 23 

Realizace: 

Děti jsou zvyklé vždy v pondělí vyprávět zážitky z víkendu, proto jsem tento 

komunikační kruh Korálky neměnila. Když všechny děti dovyprávěly své zážitky. Zeptala 

jsem se, jestli byl někdo z nich s rodiči ve slaném třeba na zmrzlině, nebo nakupovat, nebo se 

jen tak projít na náměstí. Pět dětí se přihlásilo s velkým nadšením a povídaly mi, kdy 

s maminkou a s tatínkem byly. Ty děti, které ve svém vyprávění zmínily náměstí, jsem se 

ptala, zda tam potkali nějaké lidi, jestli jich bylo podle nich hodně, nebo málo a jestli se tam 

všimly něčeho, o čem jsme si povídali, např. nějakou budovu, věž, nebo bránu. Po 

komunikačním kruhu jsme se trochu rozcvičili, aby si děti na výtvarnou činnost uvolnily krk, 

hlavu, zápěstí, lokty a celé ruce. Cviky jsem motivovala do našeho tématu: Procvičíme prsty 

jako švadlenky- kmitáme prsty nejdříve pomalu a postupně zrychlujeme. Uděláme z rukou 

nad hlavou okénko a nakláníme hlavu ze strany na stranu jako zvon na věži kostela apod. Po 

rozcvičce si děti sedly ke stolečkům, kde měly připravené barvy. Zopakovali jsme si, co 

všechno postava má mít hlavu, ramena, ruce a prsty, trup, nohy, chodidla. Na odpoledne si 

děti postavy vybarvily vodovými barvami. 

Reflexe: 

Z rozhovoru v komunikačním kruhu s dětmi, které o víkendu navštívily náměstí, 

jsem zjistila, že nejvíce ze všech památek a dominant náměstí, si pamatují Velvarskou bránu. 

Myslím si, že je to z toho důvodu, protože si děti velmi oblíbily píseň právě o Velvarské 

bráně. Dále si nejvíce pamatovaly kostel a místní Knihovnu, kde také sídlí městské kino. Na 

otázky o počtu lidí, nechtěly děti moc odpovídat, zřejmě proto, že jsem otázku špatně 

položila. Při rozcvičce se děti dobře bavily a samy dokonce vymýšlely nějaké cviky 

motivované do našich témat. Dobře děti spolupracovaly u rozcvičky, ve které jsem se snažila 

procvičit orientaci v prostoru, zvedáním rukou apod. Při výtvarné činnosti dodržovaly děti 

pravidla, která jsme si řekli před začátkem kresby. Ve většině případů děti využily celou 

pracovní plochu, trochu jim dělalo problém zakreslit všechny části těla, ale snažili se úkol 

splnit nejlíp jak uměly a práce se jim velmi vydařily. Děti si nechaly svou tvorbu na dodělání 

do příštího dne. 

9. den projektu 



CÍL:  Získání a osvojení si nových informací o vzniku slánského znaku. Druhé vyprávění 

s maňáskem Slaňáčkem. 

Dílčí cíle: Rozvoj soustředěnosti, rozvoj hudebního vnímání a využití smyslů (zrakové 

vnímání), rozvoj jazykových dovedností, fantazie 

Plánování: Vyprávění pověsti o založení slánského znaku s maňáskem, ukončit pověst 

v napínavé části a děti mají přijít na to, jak to nakonec dopadlo. Puštění hudební ukázky od 

místní folkové skupiny Deratizéři „O slánském znaku“. Děti mají z písničky odposlouchat, co 

se na slánském znaku nakonec změnilo. 

Časové rozpětí: Dopolední řízené činnosti  

Pomůcky: přepracovaná pověst „O slánském znaku“ (viz příloha číslo 2),Obrázky radnice a 

slánského znaku, pracovní list pro předškolní děti (Bednářová, 2005) Zrakové vnímání (viz 

příloha č. 13), pracovní list pro mladší děti – slánský znak (viz příloha č 14). 

Počet dětí: 18 

Realizace: 

Do ranního komunikačního kruhu jsme sebou vzali našeho maňáska, který nám 

vyprávěl další pověst, tentokrát o vzniku slánského znaku. Snažila jsem se pro děti udělat 

příběh co nejnapínavější a v nejdůležitějším bodě, jsem dala dětem úkol, aby se pokusily 

uhádnout, jak pověst dopadla. Všechny děti se pokusily o návrhy, a když už neměl nikdo 

žádný nápad, tak jsem jim pustila hudební ukázku. Upozornila jsem je, že musí dávat dobrý 

pozor, aby slyšely, o čem se tam zpívá a jak to vlastně celé dopadlo. Když píseň dohrála, 

položila jsem otázku: Kdo ví, jak to dopadlo, zvedne ruku, ať na sebe nekřičíme. Vybrala 

jsem holčičku (6 let 5 měsíců) a zeptala se jí, zda ví, jak to nakonec dopadlo. S pár 

nesrovnalostmi mi odvyprávěla celý příběh, ale konec neuhádla, pokoušela jsem se dál najít 

někoho, kdo to zvládl z textu písně odposlouchat. Nakonec to uhádl chlapec (6 let 8 měsíců). 

Po této činnosti šly děti hned ven, proto jsem předškolákům rozdala domácí úkol, pracovní 

listy na zrakové vnímání se znakovou tematikou. Pro mladší děti jsem připravila pracovní list, 

na odpolední činnosti. 

Reflexe: 



Pověst „O slánském znaku“ a vyprávění maňáska Slaňáčka děti bavil, ale pár 

mladších dětí v rozmezí 3-4 let to nebavilo a tak odešly do vedlejší třídy. Zbytek dětí 

poslouchalo a spolupracovalo i ve vymýšlení konce pověsti. Podle mého názoru byly tak 

trpělivé, protože se těšily na hudební ukázku od u nich tak oblíbené místní folkové kapely. Ze 

skupiny se do konce pověsti nikdo netrefil, ale po puštění hudební ukázky jsem vybrala jednu 

holčičku, která odpověděla špatně, po té jsem vybrala chlapce, ten již odpověděl správně. Na 

žádost dětí jsme si pustili píseň ještě jednou, abychom si potvrdili správnou odpověď. 

Pracovní listy si děti vzaly domů a přinesly je druhý den ve většině případů bez chyb. 

10. den projektu 

CÍL: Shrnutí a následné zopakování všech získaných informací. Vytvoření školního znaku. 

Dílčí cíle: Rozvoj jemné motoriky, dodržování pravidel při práci s výtvarnými pomůckami, 

rozvoj orientace v prostoru. 

Plánování: V komunikačním kruhu rozebrat všechny získané a osvojené informace o našem 

městě, na pomoc máme tabuli s vystavenými fotografiemi a obrázky. Co vyznačuje znak, co 

to znamená a jak by mohl vypadat náš školní znak, aby vyznačoval nás všechny. Vyrobení 

školního znaku 

Časové rozpětí: Dopolední řízená činnost.  

Pomůcky: Fotografie města, karton většího formátu, voskové pastely, suché křídy, čtvrtky 

Počet dětí: 28 

Realizace: 

U tabule s fotografiemi jsme si zopakovali všechny získané informace, jak se jmenují 

jednotlivé budovy. Jako pomůcku jsme si vzali i vyrobenou plošnou mapu a ukazovali jsme 

si, kde bychom tuto památku, nebo budovu našli. Potom jsme si vzali slánský znak a ukázali 

si, jak vypadá. Tím jsem s dětmi mohla dále rozebírat jak je znak pro naše město důležitý a 

vzácný. Znak města vždy vyznačuje nějakou zvláštnost. Poté jsem položila otázku: „Mohla by 

naše školka mít svůj vlastní znak?“ Jak by mohl vypadat a co by na něm mohlo být, aby to 

vyznačovalo naší školku a všechny děti, které sem s námi chodí. Po tomto rozhovoru jsme 

vzali karton a vystřihli společně tvar znaku, do kterého všechny děti vymyslely, nakreslily, 



vystřihly a nalepily vlastní nápad a myšlenku. Tento znak jsme si vystavili v šatně, aby ho 

všichni rodiče a návštěvníci viděli. 

Reflexe: 

Děti výborně spolupracovaly a poměrně dobře si pamatovaly názvy jednotlivých 

památek podle fotografií. Trochu problém měly s orientací na plošné mapě, ale našly se i 

takové případy, které s orientací neměly problém a tím vedly i ostatní zúčastněné děti. 

Nejvíce si pamatovaly názvy škol a sportovních areálů (zimní stadion, plavecká hala), 

z historických témat a budov si pamatovaly Velvarskou bránu, kostel, radnici, věděly, proč se 

kolem města stavěly hradby. Zaměřím-li se na rozebírání tématu znaku, tam děti 

spolupracovaly méně a téma je moc nebavilo, proto jsem rozhovor vedla spíše sama a snažila 

se děti navést na správné odpovědi a řešení. Když jsme ale navázali na téma školního znaku, 

jak by měl vypadat apod., tak děti začaly spolupracovat více a vymýšlely různé nápady, jak 

by ten znak mohl vypadat a jak by charakterizoval všechny ve školce. Dokázaly dát 

dohromady i takový nápad, že by ve znaku mohlo být srdíčko, protož se ve školce máme 

všichni rádi, nebo takový nápad nakreslení do znaku mašinu, protože mají takovou na 

zahradě. To že do znaku namaluje každý svou značku, byl můj návrh, ale děti s ním 

s nadšením souhlasily. Každé dítě si vzalo čtvrtku a začalo pracovat. Zde jsem se snažila 

rozvíjet jemnou motoriku stříháním a lepením. Nakonec z jejich prací vznikl znak, který jsme 

společně vystavili v šatně. V ten den jsem zaznamenala další ohlas od rodičů, protože 

výrobky byly viditelně vystaveny. Nejvíce se dětí ptali: „co jste to vyráběly?“ Do této činnosti 

se zapojily i některé mladší děti, ale práci dokončili jen dvě děti. Ostatní si nevěděli rady 

například s kreslením své značky. Na otázku, proč nechtějí dodělat práci, jsem dostala 

odpovědi: „To je moc těžké“, nebo „Nevím, jak se kreslí konvička“. Proto jsem je nechala, ať 

si vezmou nějakou stavebnici, nebo to o co mají zrovna zájem. 

11. den projektu 

CÍL: Shrnutí celého projektu, názorů a pocitů dětí, rozloučení s maňáskem Slaňáčkem a 

závěrečná dobová tancovačka na oblíbené písně dětí. 

Dílčí cíle: Zhodnocení pocitů, rozvoj jazykových dovedností, rozvoj hrubé motoriky, fantazie 

a paměti. 

Plánování: Rozhovor a rozbor s dětmi, zpětná vazba toho co se nám líbilo/nelíbilo. Posílání 

Slaňáčka, sdělení, a rozloučení např. pohlazením, pomazlením, slovem na rozloučenou. 



Dobová tancovačka v převlecích, Dramatizace na hudbu ohňostroj na rozloučenou a 

poděkování dětem. 

Časové rozpětí: Dopolední řízené činnosti  

Pomůcky: Maňásek Slaňáček, převleky z mateřské školy. 

Počet dětí: 27 

Realizace: 

S dětmi jsme seděli v kroužku, posílali jsme si Maňáska a každé dítě mělo sdělit, co 

se mu líbilo, nebo nelíbilo na činnostech, které jsme společně zažili. Ten kdo nechtěl hovořit 

(hlavně mladší děti) jen maňáska třeba pohladil, nebo pomazlil a poslal ho dál. Když jsme 

dokončili toto sezením, převlékli jsme se všichni do obleků a šli jsme doupravit celou naší 

výstavku produktů z projektu. Po návratu do třídy jsme si pustili oblíbené písně a tančili jsme 

a dováděli. Po skončení tancovačky, jsme si ještě udělali závěrečný ohňostroj, kdy jsem 

dětem rozdala barevné šátky a třásně. V ruce jsem měla dřívka, děti tančily po prostoru na 

hudbu a na domluvený signál třásly šátky a třásněmi. Jeden úder- třásly malé děti a velké děti 

si sedly, na dva údery to bylo opačně. Když jsme vše uklidili, čekalo na mě velké překvapení 

od dětí. Děti se domluvily s paní učitelku a chtěly mě a Slaňáčkovi na rozloučenou, zatančit 

besídku, kterou měly nacvičenou z besídky pro rodiče.  

Reflexe: 

V komunikačním kruhu se nejvíce vyjadřovaly starší děti, mladší děti ve většině 

případů jen maňáska pohladily a poslaly dál, nejvíce se dětem líbilo tančení na píseň „O 

kohoutovi na Velvarské bráně“, také se líbili stavby z kostek a pohybové tématicky laděné 

hry. Dětí jsem se také ptala, jestli byly rády, že jsme si ty společně strávené dny hezky užili. 

Dostalo se mi pozitivní odpovědi. Podle dětí se mnou a se Slaňáčkem byla legrace, líbily se 

jim naše hry a ptaly se, kdy se za nimi přijdu opět podívat. Při úpravě naší výstavky jsem 

pozorovala reakce dětí, které se dohadovaly, co je to za budovu a jak se jmenuje, některé 

starší děti se v našem vytvořeném plánu již bezvadně orientovaly. Náš závěrečný bál měl také 

veliký úspěch zvláště, když jsem přišla v převleku i já. Děti vymýšlely taneční kroky a kreace, 

tančily ve dvojicích i ve skupinách. Snažily se vžít se do daných rolí, například za mnou přišla 

jedna holčička, že by chtěla červený plášť a chtěla by dělat krále, který přijel do města. 

Vyhověla jsem jejímu přání a pomohla s přípravou kostýmu. Sama si pak připravila židli jako 



trůn a vybrala členy své družiny. Konečný ohňostroj se dětem líbil, jen jsem měla trochu 

problém s organizací, protože bylo málo barevných šátků a vznikaly menší neshody mezi 

dětmi. Nakonec se mi podařilo situaci zachránit domluvou. 

7.3 Shrnutí výsledků 

První výzkumná otázka zní, zda budou činnosti zaměřené na historická a současná 

témata stimulovat dovednosti, představivost a tvořivost dětí. Dle mého pozorování a zpětných 

reflexí jsem došla k závěru, že činnosti zaměřené na historická a současná témata děti zaujala, 

ale musela jsem děti vhodným způsobem motivovat. K tomu mi pomohl zvolený maňásek, 

který děti provázel celou realizací a činnostmi projektu. V plánovaných činnostech jsem se 

snažila obsáhnout vzdělávací složky a stimulovat tak rozvoj dovedností dětí. Děti samy 

doplňovaly některé činnosti svými nápady a byly velmi tvořivé. Ve výtvarných činnostech 

samy vyžadovaly opakování činností a tvořily i několik prací za sebou, takže na konci dne 

mělo každé dítě mnohdy i dvě až tři práce, nebo výrobky. Tento závěr hodnotím dle 

pozorování a analýzy dětských prací. V komunikačním kruhu a při rozhovorech v řízených 

dopoledních činnostech děti spolupracovaly, ale někdy jsem se setkala i s tím, že téma nebylo 

příliš zajímavé pro mladší děti. Vždy jsem zařadila nějakou otázku i pro mladší děti a snažila 

jsem se zaujmout jejich pozornost. 

K otázce, který námět jim bude nejbližší, jsem došla k tomuto výsledku. Ze všech 

nabízených námětů, děti nejvíce zaujal námět, kdy jsme si povídali o hradbách města a trzích. 

Bylo vidět, že s tímto mají děti nějakou zkušenost, nebo něco podobného už viděly a zažily. 

Dalším námětem, který dle mého pozorování děti nejvíce zaujal, byla hudební dramatizace 

písně „O kohoutovi na Velvarské bráně“, soudím tak, protože děti chtěly samy ve volných 

hrách tuto píseň pouštět, tančili na ní a vymýšlely nové kroky, které mi následně ukazovaly. 

S tím také souvisí další výzkumná otázka, co si z nabízených námětů děti zapamatují. 

Jednoznačně nejvíce si pamatovaly informace o Velvarské bráně a byla to jedna z mála 

památek, kterou všechny děti bez pochyb jmenovaly na fotografii, souvisí to s tím, že si velmi 

oblíbily výše uvedenou píseň. Dalším námětem, díky kterému si děti hodně zapamatovaly, 

bylo vyprávění maňáska Slaňáčka pověsti, o založení města. Soudím tak, protože i u 

vystavených prací děti dokázaly s malými nesrovnalostmi říct, jaký se k tomuto historickému 

objektu pojí příběh. 

V poslední výzkumné otázce jsem se zabývala tím, zda budou děti aktivní 

v seznamování rodičů s činností a výsledky své práce v projektu a zda se zvýší zájem rodičů o 



činnosti v projektu. Děti nebyly tak aktivní, jak jsem očekávala. Byly aktivní pouze v případě, 

kdy se rodič sám konkrétně zeptal na to, co děti v ten den dělaly a vyráběly. Někteří rodiče se 

zajímali více a pokládali doplňující otázky dětem. Nesetkala jsem se ale s žádným rodičem, 

který by se zeptal konkrétně učitelky na to, co se v mateřské škole děje, nemyslím si, že by to 

bylo díky nezájmu rodičů. Naopak většina rodičů mateřské škole plně důvěřuje a jsou 

s pokojeni s prací učitelek. Děti si nosily domů domácí úkoly formou pracovních listů, které 

byly tematicky zaměřeny. 

8. Diskuze 

Co bylo na projektu zajímavého? Pro mě nejzajímavější bylo to, že jsem měla 

projekt připravený pro děti předškolního věku, ale díky podmínkám v mateřské škole, jsem 

projekt musela přizpůsobit i mladším dětem. Právě to bylo na projektu zajímavé ale zároveň i 

těžké, protože některé činnosti byly připraveny pouze pro předškolní děti a musela jsem 

doplnit činnosti i pro děti mladší. 

Co je na projektu náročné pro učitelku mateřské školy? Určitě je těžké plánování 

projektu a příprava pomůcek. A také to, že někdy se plánované činnosti liší od realizace, 

z důvodu naladění dětí. Někdy děti prostě nemají svůj den, jsou neklidné, nedokáží se 

soustředit a vybrané činnosti je neosloví, proto musí být učitelka vždy pohotová a vyjít dětem 

vstříct například jiným nápadem, nebo jinou činností, 

Jak reagovaly učitelky v mateřské škole? Paní učitelky v mateřské škole reagovaly 

na projekt velmi pozitivně, i když se jim díky realizaci projektu posunula daná témata, která 

měla připravená. Ve všem mi vyšly vstříct a když bylo potřeba pracovat s druhou skupinou 

mladších dětí, tak si je vzaly do vedlejší třídy. Na některé hry z námětů se podívaly, aby si je 

mohly s dětmi někdy případně zahrát. Bez problémů mi pomáhaly s přípravou pomůcek, když 

jsem potřebovala nějaké pomůcky tak jsem mohla používat vybavení mateřské školy. 

Jak reagovali rodiče? Od těch rodičů, od kterých mám nějakou zpětnou z pozorování, 

tak nikdo nebyl proti realizaci projektu a nesetkala jsem se s negativními reakcemi na 

realizované činnosti. 



9. Závěr 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část teoretická, kde jsou 

vymezeny pojmy a obsahuje informace o historii projektového vyučování, jeho vznik a 

souvislost s pragmatickou pedagogikou. Dále zde najdeme informace o projektové metodě, 

hnutím za novou výchovou. Ze současnosti zde najdeme informace o současné mateřské 

škole, jak projekt působí na děti z mateřských škol. Druhá část je část praktická. Hlavním 

cílem praktické části bakalářské práce bylo vytvoření projektu pro třídu mateřské školy, 

zaměřeného na regionální prvky, historii a současnost. V úvodu projektu jsem si vytvořila 

základní plán, který byl konzultován a schválen ředitelkou mateřské školy. Děti se měly 

seznámit s informacemi, které se týkají současné nabídky města a osvojit si informace týkající 

se historických témat. Konečným produktem, který zastřešoval celý projekt, bylo vytvoření 

plošné mapy náměstí, kde byly obsaženy všechny historické budovy, se kterými se děti během 

projektu seznámily  

Dalším cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda děti zaujmou historická témata a zda 

podnítí jejich zájem o poznání a učení. Díky realizaci projektu v mateřské škole jsem se 

mohla přesvědčit, že děti historická témata zajímají a díky realizovaným činnostem jsem 

pozorovala jejich zvýšený zájem o další činnosti a zájem o to, co budou daný den vytvářet. 

Posledním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda rodiče zvýší zájem o vzdělávací 

činnosti svých dětí. Některé děti byly aktivnější v seznamování rodičů s činností a výsledky 

své práce. Také u rodičů byl tento zájem individuální. Někteří rodiče přistupovali se zájmem a 

doplňujícími otázkami směřujicími k dítěti a jeho práci. Někteří rodiče si prohlédli výstavu a 

odešli. 

Realizace projektu mi jako budoucí učitelce, dala spoustu zkušeností a postřehů do 

praxe. Vyzkoušela jsem si vytvořit dlouhodobý projekt, naučila jsem se lépe komunikovat 

s dětmi a zautomatizovala jsem si určité postupy, které v praxi určitě využiji. Myslím si, že 

projektování v mateřských školách je pro děti a učitelku velice přínosné a každá učitelka by 

měla do svého třídního programu, pár takových projektů určitě zařadit. 
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