
1. DEN – Pondělí 12. 1. (učitelka č. 1) 

7. 10 hod.: Učitelka č. 1 je v předškolní třídě a ve třídě je zatím 5 dětí (3 chlapci a 2 děvčata). 

Učitelka dovolila dětem věnovat se volné hře, k dispozici měly děti celou třídu a hernu. Děti si 

mohly vybrat s čím, a jak si budou hrát. Děvčata zvolila hru v dětské kuchyňce a obýváku, kde 

si hrála s panenkami. Hrála si na dvě kamarádky, maminky, které se navštívily se svými dětmi. 

Každá měla jednu panenku, jako jedno dítě. Děvčata si uvařila kávu a čaj, pro děti připravily 

limonádu. 

V té době 3 chlapci zvolili hru v herně, ke hře použili žebřiny a molitanové kostky. Chlapci 

stavěli kolem žebřin připevněných na zdi opevnění z molitanových kostek. Hra probíhala v 

klidu a chlapci si spolu rozuměli a navzájem pomáhali, jak s vymýšlením stavby, tak při stavbě 

samotné. 

Činnost učitelky: Učitelka pozorovala hru dětí, působila mile a na děti se usmívala 

a dávala jim najevo, že jejich hru podporuje. 

7. 30 hod.: V tuto chvíli je ve třídě přítomno již 11 dětí  (7 chlapců a 4 děvčata). S každým 

příchozím dítětem se učitelka přivítala pozdravením a podáním ruky. Děti se postupně 

začleňovaly do volných her, nebo volily hry podle svého přání a potřeb. Dva nově příchozí 

chlapci si zvolili hru v zadní části herny, kde si stavěli z kostek různé stavby a ke hře použili 

auta a figurky ze stavebnice. Dvě děvčata se přivítala s kamarádkami, které si hrály v kuchyňce 

a obýváku na maminky s dětmi a přidaly se do hry. Děvčata, která již hru započala dříve, přijala 

kamarádky do hry mile. Jedna dívka si také vzala panenku a zaujala roli maminky. Druhá dívka, 

která vstoupila do hry, se rozhodla mít roli kadeřnice, kterou děvčata postupně navštívila a 

nechala se od holčičky česat. Děvčata mezi sebou komunikovala příjemně, při hře si rozumněla 

a hra je bavila. Jeden s chlapců se přidal do hry s kamarády, kteří stavěli z molitanových kostek, 

chlapci ho přijali, ale po chvíli začalo docházet k výměně názorů. Příchozí chlapec zaujal roli 

dominantního spoluhráče a začal ve hře velet, což se nelíbilo již hrajícím chlapcům. Snažili se 

chlapce vyřadit ze hry, chlapec nechtěl hru opustit. Učitelka celou situaci pozorovala a do hry 

chlapcům zatím nevstupovala, vyčkávala, jak se situace chlapců vyvine. Chlapci se ještě chvíli 

slovně dohadovali, ale nakonec našli společné řešení a na pravidlech a průběhu hry se 

domluvili. Po chvíli, se chlapec, zřejmě nenaplněn touto hrou odebral s poněkud pochmurnou 

náladou k jiné činnosti. Sedl si opodál na koberec a hrál si s dřívkem a pukem, stále sledoval 

hrající chlapce a své hře se plně nevěnoval. Učitelka chlapce pozorovala, a když viděla, že je 

chlapec smutný, tak se mu snažila pomoci. Přistoupila k němu a začala s chlapcem 

komunikovat. Ptala se chlapce, proč tu sedí sám a nezapojuje se do hry a jestli ho něco trápí. 

Chlapec učitelce vše řekl, o průběhu předešlé hry s chlapci a jejím konci. Učitelka se snažila 



vžít do jeho emocí a snažila se mu vysvětlit, proč asi chlapci tak reagovali a jestli by se to 

chlapci líbilo, kdyby byl v jejich pozici. Chlapec řekl, že by se mu to nelíbilo a že ho mrzí, že 

si nemůže s chlapci hrát. Zeptal se učitelky, jestli si s ním nechce hrát ona. Učitelka říkala, že 

si s ním ráda něco zahraje. Chlapec chtěl hrát s dřívky a puky hokej. Učitelka zaujmula pozici 

na koberci proti chlapci a chlapec začal hrát. Hra spočívala v tom, trefit se dřívkem do puku a 

odrazit jej ke spoluhráči. Hra vypadala velmi zábavně a učitelka hru ocenila. Chlapec vypadal 

šťastně, že s ním učitelka hraje a do hry se zaujal. Po chvíli se u hry učitelky s chlapcem objevil 

chlapec, který si předtím hrál s molitanovými kostkami, i jemu se hra zřejmě natolik zalíbila, 

že projevil zájem se na hře také podílet. Učitelka se souhlasem chlapce přenechala hru druhému 

chlapci a hru chlapců podpořila. Učitelka se opět stala pouze pozorovatelem dětí při volné hře. 

Činnost učitelky: Učitelka působila jako pozorovatel a facilitátor. Vyjadřovala pochopení a 

podporu odmítanému chlapci ze společné hry. Poskytovala dětem podnětné prostředí a prostor 

pro volnou hru. 

8. 00 hod.: Přítomno je 16 dětí ve třídě (10 chlapců a 6 dívek). Děti využívaly pro volnou hru 

celý prostor třídy a herny. Ve třídě se některé děti věnovaly práci u stolečku, tři děvčata si 

malovala obrázky podle své volby a vesele při malování spolu komunikovala. Dvě děvčata si 

hrála v herně, ke hře využívala převleky, které jsou ve třídě k dispozici, pro dětskou hru. Jedna 

dívka a chlapec si hráli v koutku objevů, kde pozorovali vodní šneky a koupali v misce s vodou 

šneka afrického. Ostatní chlapci si nadále hráli v herně, tři se věnovali své stavbě, kterou 

započali již po příchodu do školky, dva chlapci si hráli s legem, tři chlapci pobíhali po herně a 

po třídě, hráli si na policisty. Všechny hry dětí probíhaly v příjemné atmosféře a bylo vidět, že 

jsou děti spokojené. 

Činnost učitelky: Učitelka během této doby stále pozorovala děti při volné hře a občas si 

zapisovala poznámky z dětské hry do sešitu. Stále byla dětem k dispozici, když jí potřebovali. 

Pomohla na žádost dětí naplnit lavůrek s vodou a otevřít akvárium, kde je šnek africký 

umístěný. 

 

8. 30 hod.: V tuto chvíli byly ve třídě již všechny děti. V tento den bylo přítomno 17 dětí (11 

chlapců a 6 dívek). Většina dětí se věnovala nadále volné hře, děvčata u stolu již měla práci 

dokončenou a již bylo vidět, že čekala, co bude následovat. Chlapci v herně už také běhali a 

učitelka vyhodnotila situaci, že je zřejmě na čase volnou hru pomalu ukončit. Ptala se postupně 

dětí, zda už si dostatečně pohrály. Děvčata u stolečku říkala, že chtějí jít něco hrát s paní 

učitelkou, běhající chlapci v herně také, pouze chlapci u stavebnice vypadali, že nechtějí hru 

zatím ukončit. Učitelka se ptala hrajících chlapců, jestli se chtějí také připojit k ostatním dětem 



a jít hrát společné hry a cvičit nebo jestli chtějí ještě pokračovat ve volné hře. Poskytla jim 

možnost ve hře nadále pokračovat nebo se ke hře později vrátit. Chlapce informovala o 

nadcházejících činnostech s tím, že když budou chlapci chtít, mohli se ke skupině přidat. 

Chlapci si ještě chvíli hráli, ale po chvíli hru ukončili a zapojili se do řízených her s učitelkou 

a ostatními dětmi. 

Činnost učitelky: Učitelka poskytla dětem možnost výběru, zda pokračovat ve volné hře nebo 

se přidat k ostatním dětem a podílet se na hrách řízených. Respektovala potřeby a přání dětí a 

poskytla jim možnosti. 

8. 40 – 9. 25 hod.: Řízené činnosti a hry 

Učitelka s dětmi začala řízené činnosti a hry, především na podnět a přání dětí, které se již chtěly 

věnovat hrám s učitelkou. Děti se nejprve posadily s učitelkou na koberec a povídaly si o tom, 

jak se měly, co prožily, co se jim líbilo, učitelka navodila příjemnou atmosféru. Děti se aktivně 

do komunikace zapojily a sdělovaly své dojmy a poznatky, které zažily. Nejvíce děti povídaly 

o tom, že byly lyžovat s rodiči, že si hrály ve sněhu, stavěly sněhuláky a užívaly si zimních 

radovánek. Učitelka se aktivně zapojovala do rozhovoru a také sdělila své zážitky o tom, co 

prožila a co se jí líbilo. Plynule přešla k povídání o zimě a seznámila děti s daným tématem, 

„Zima a zimní radovánky“ Ptala se dětí na charakteristické znaky zimy, čím se zimní období 

vyznačuje, k výuce použila interaktivní tabuli se zimním programem. 

Chlapci začali vyrušovat, učitelka přešla k aktivní části řízené činnosti. Nejdříve se věnovala 

rozcvičce s dětmi, kde si děti protáhly končetiny a dále se věnovaly hře: „Dva mrazíci“ - 

pohybová hra na slovní reakci, rychlý běh s vyhýbáním a výdrž v postoji. 

Učitelka popsala a připomněla dětem pravidla hry, vybrala dvě děti, které představovaly dva 

mrazíky, kteří měly zmrazit ostatní zbývající děti. Úkol ostatních dětí byl, vyhýbat se 

mrazíkům, když mrazíci nějaké dítě zmrazily, dítě muselo zůstat nehnutě stát v pozici, ve které 

bylo zmraženo. U této hry byl slovní doprovod, který děti říkaly. Nejdříve říkaly mrazíci: „My 

zmrzlí bratři, hrozní jak se patří. Já mám nos červený, já do modra zbarvený. Kdo z vás se nás 

nebojí, jen ať chvíli postojí.“ Ostatní děti odpovídaly: „My se mrazu nebojíme, běháme a 

dovádíme“ 

Po těchto slovech se děti rozeběhly po celé ploše herny a přitom se snažily mrazíkům vyhnout. 

Na koho mrazík sáhnul, ten zůstal stát v pozici, ve které ho mrazík zmrazil. Děti v rolích 

mrazíků se střídaly. 

Další činností byla hra, kde byla potřeba mít sněhové koule. Učitelka přinesla noviny a 

nepotřebné popsané papíry a děti měly za úkol tvořit sněhové koule z papíru. Děti činnost velmi 

bavila a děti se snažily zmačkat co nejvíce koulí. Když měly děti koule hotové, učitelka 



rozdělila hernu na dvě poloviny, děti se rozdělily do dvou skupin a se stejným počtem 

sněhových koulí se odebraly na svou polovinu. Hra s názvem „Koulovačka“ spočívala v tom, 

že se měly děti na daný čas, koulovat a po celou dobu vymezeného času, kdy hrála učitelka na 

klavír. Děti se měly snažit co nejvíce koulí naházet k protivníkům. Když učitelka dohrála na 

klavír, děti měly přestat házet. Měly spočítat, kolik koulí dané skupině zbylo v hracím poli. 

Vítězem byl ten, kdo měl méně koulí ve svém poli. Děti byly hrou nadšené a do hry velmi 

zaujaté. Hra byla velmi zábavná a bylo vidět, že jsou děti šťastné. Předposlední dopolední hrou 

v herně zvolila učitelka hru „Foukání do papírových koulí“ Hra spočívala v tom, dofoukat svou 

papírovou kouli do cíle. Děti soutěžily po třech a měly vymezený prostor pro tuto aktivitu. Děti 

foukaly a snažily se dostat koulí do cíle co nejdříve. 

Poslední hru zvolila klidovější, kde použila tematicky zaměřenou písničku s pohybem: 

Píseň: „Tanec vloček“ 

Vločky tiše padají, ručičkama mávají. Padáme, padáme, ručičkama máváme. 

Vločky tiše padají, nožičkama třepají. Padáme, padáme, nožičkama třepáme. 

Vločky tiše padají, dokola se motají. Padáme, padáme, dokola se motáme. 

Vločky tiše padají, býlí polštář utkají. 

Celá zem, teď bude spát, copak se jí bude zdát? 

 

Učitelka hrála písničku na klavír a společně s dětmi písničku zpívala, děti navíc prováděly 

pohyby, které v písni zpívaly. V poslední sloce si lehaly na zem a zůstaly ležet. Učitelka využila 

této situace a provedla s dětmi relaxaci. Řekla dětem, aby zavřely oči a povídala jim zimní 

příběh, který si měly představit ve své mysli. Děti ležely, odpočívaly a soustředily se na příběh, 

který jim učitelka vyprávěla. Po uvolnění o odpočinku děti vyskočily a byl zde čas na dopolední 

občerstvení. 

9. 50 – 10.40 hod.: Didakticky zaměřené činnosti 

Děti byly nasvačené a učitelka pomalu začala didakticky zaměřené řízené činnosti ve třídě, 

které spočívaly zejména v práci dětí u stolečku. Děti si rozdaly pracovní listy, kde měly za úkol 

dokreslit vločky, šlo o překřížené čáry, obrázek mohly děti vybarvit. Učitelka dětem činnost 

vysvětlila a nechala děti pracovat, ona sama děti pozorovala a zaznamenávala si do sešitu 

poznatky o dětech a připravovala pomůcky na následnou výtvarnou činnost. Při výtvarné 

činnosti dostaly děti světlé modré papíry a bílou barvu, do které si měly namočit bříško prstu a 

obtiskávat prst na papír tak, aby vznikl sněhulák, takto měly pokračovat několikrát po sobě, aby 

na papíru bylo znázorněno více sněhuláků. Děti měly k dispozici předlohu, aby měly představu 

o tom, jak má výtvor vypadat. Když měly sněhuláky znázorněné, tak měly pomocí černé tuše a 



špejle namalovat sněhuláčkům obličeje a knoflíky. Naposledy měly přimalovat červené hrnce 

na hlavu a mrkev jako nos. 

10.40 – 11.45 hod.: Pobyt venku  

Byl čas jít ven, děti se oblékaly v šatně, kde je učitelka motivovala k tomu, aby si při oblékání 

navzájem pomáhaly. Při pobytu venku se děti po řízeném dopoledni věnovaly volné hře v 

přilehlém parčíku s lesíkem. Učitelka děti při hře pozorovala a do her s dětmi se aktivně 

zapojovala. Skupina chlapců se snažila postavit sněhuláka. Chlapci poprosili učitelku, zda by 

jim pomohla. Společnými silami sněhuláka postavili a děvčata mezi tím, donesly kamínky na 

dozdobu sněhuláka. Následně učitelka navrhla hru, kdo dohodí nejdál sněhovou koulí. Děti se 

na hře aktivně podílely. 

 

2. DEN – Úterý 13. 1. (učitelka č. 2) 

7.10 hod.: Učitelka č. 2 je ve třídě a přítomno je 7 dětí (4 chlapci a 3 děvčata). Děti se postupně 

ptaly učitelky, jestli si mohou hrát v herně. Učitelka se zajímala kde a s čím si chtějí hrát. 

Chlapci řekli učitelce, že si chtějí hrát s molitanovými kostkami a děvčata 

v pokojíčku. Učitelka dětem hru dovolila, ale chtěla, aby si děti hrály klidně a nedělaly zbytečný 

nepořádek. Po dokončení her chtěla, aby si děti hračky po sobě uklidily. 

Činnost dětí: Chlapci započali hru s molitanovými kostkami, věnovali se stavbě pevnosti. 

Chlapci u stavby spolupracovali a do hry byli zaujatí. Děvčata se věnovala hře v pokojíčku, kde 

si hrála s panenkami barbie. Panenky děvčata pojmenovala a oblékala, představovala si, že jdou 

panenky lyžovat. 

Činnost učitelky: Učitelka se věnovala práci u svého stolu, kde neměla přehled o činnosti dětí. 

7.30 hod.: Ve třídě je přítomno 11 dětí (7 chlapců a 4 děvčata). 

Činnost dětí: Příchozí chlapci započali hru v zadní části herny se svolením učitelky a věnovali 

se stavbě z kostek. Děvčata pokračovala ve hře s panenkami, příchozí dívka se k jejich hře 

přidala. Děvčata představovala hru s panenkami na sněhu, jak panenky lyžují, bruslí a věnují 

se hrám ve sněhu. Děvčata působila ve hře spokojeně a hra je bavila. Ostatní chlapci se nadále 

věnovali stavbě pevnosti z molitanových kostek a následné demolici stavby. U demolice stavby 

působili chlapci radostně a do hry byli velmi zaujatí. Demolice probíhala formou kopání do 

kostek a následné jejich pády do kostek, které ještě nebyly zbourané. Jejich hra byla hlučná a 

učitelka jim do hry vstoupila. 

Činnost učitelky: Učitelka vstoupila chlapcům do hry, která byla hlučná. Učitelka chlapce 

začala usměrňovat a zklidňovat. Nelíbilo se jí, že jsou chlapci hluční a že si mohou při hře 

ublížit. Řekla chlapcům, aby si jen stavěli a jestli budou opět u hry hluční, že si půjdou sednout 



ke stolu, (dala jim příklad ostatních chlapců, kteří si klidně hráli ve druhé části herny).Dále se 

učitelka věnovala přivítání se s příchozími dětmi a komunikaci s rodiči ve vstupních dveřích ze 

šatny do třídy. 

7.45 hod.: Chlapci hrající si s molitanovými kostkami byli při hře opět velmi hluční a házeli 

molitanové kostky po sobě. Učitelka opět vstoupila do hry chlapců a velmi důrazně jim 

přikázala ukončení hry a úklid kostek. Na úklid kostek dohlížela a chlapcům říkala, že si měli 

hrát klidně a neměli rušit ostatní děti, které se také věnovaly volným hrám. Po úklidu poslala 

chlapce sednout si ke stolečku a řekla jim, aby si malovali, chlapci nesměli sedět u sebe, aby 

nerušili. 

8.00 hod.: Ve třídě je přítomno 17 dětí (10 chlapců a 7 děvčat). 

Činnost dětí: Chlapci si hráli v zadní části herny, stavbu měli postavenou, kostky znázorňovaly 

silnici, ve které jezdili s auty, kolem silnice měli postavené domečky a do hry přidali panáčky. 

Chlapci si hráli klidně a zaujatě, působili spokojeně. Děvčata si již nehrála s panenkami, 

věnovala se hře u toaletky a navzájem se česala. Tři děvčata seděla u stolečku a malovala si 

obrázky podle své fantazie, navzájem si povídala a jejich komunikace byla příjemná, navzájem 

si popisovala, co malovala a co jim obrázky připomínaly. Chlapci, kteří seděli u stolu na pokyn 

učitelky, se nudili a navzájem se provokovali, volali na sebe, ale jen když je učitelka neviěla. 

Jeden chlapec házel kolem sebe pastelky a předváděl se před ostatními. 

Činnost učitelky: Učitelka se věnovala zřejmě přípravě pomůcek na další činnosti, poté se 

vítala s příchozími dětmi a komunikovala s rodiči ve vstupních dveřích. Při komunikaci s rodiči 

si všimla, že chlapci u stolu nemalují a že vyrušují. Chlapce, který házel pastelkami kolem sebe, 

učitelka od dveří jemně napomenula. Snažila se být příjemná a chlapci jen řekla, že to pastelky 

bolí, budou zlámané a nebudou mít děti s čím malovat. Po té se otočila opět k rodičům a 

komunikovala dál s nimi. Před rodiči vystupovala příjemně a stále s úsměvem. Když rodiče 

odešli, učitelka šla k chlapci, který házel s pastelkami, a zvýšila na něho hlas. Učitelka působila 

rozlobeně a chtěla po chlapci, aby okamžitě pastelky posbíral, sdělila mu, že se jí nelíbí, když 

ničí věci ve školce, ať si prý ničí věci doma, jestli se to bude jeho mamince líbit. Když chlapec 

pastelky posbíral, učitelka ho postavila na „hanbu“ a řekla mu, že tam bude stát celou dobu, než 

si děti dohrají. 

8.20 – 8.30 hod.: Ve třídě je přítomno 20 dětí (12 chlapců a 8 děvčat). 

Činnost dětí: Chlapci, kteří si hráli v herně se stavbou a auty, pokračovali ve hře, přidali se k 

nim další chlapci, kteří přišli později do třídy. Hra probíhala klidně a chlapci působili spokojeně, 

komunikovali mezi sebou a rozuměli si. Chlapci, kteří seděli u stolečků, na pokyn učitelky se 

věnovali vybarvování obrázků s auty. Děvčata, která se česala u zrcadla, již hru dokončila a 



započala hru v dětském obchůdku. Další děvčata si dále malovala u stolečku a ostatní děvčata 

si hrála v herně s plastovými zvířátky. Jeden chlapec, který působil stydlivě, se nezačlenil do 

hry s ostatními dětmi, stál u učitelky a snažil se s ní komunikovat. 

Činnost učitelky: Učitelka seděla u svého stolu a zapisovala docházku dětí, ptala se dětí, kdo 

jde po obědě a kdo spí. Když dopsala docházku, chvíli se věnovala chlapci, který stál u ní a 

pozoroval její činnost. Chvíli s ním komunikovala, spíše poslouchala, co se jí chlapec snaží 

vyprávět. Za chvíli začala zvonit na zvoneček a informovala děti o ukončení her. Chtěla, aby 

děti začaly uklízet. Při úklidu děti kontrolovala a věci, které nebyly uklizené na svém místě, 

přerovnávala. 

8.35 – 9.20 hod.: Řízené činnosti a hry 

Učitelka svolala všechny děti do herny na koberec, kde se měly posadit do kruhu. Děti si mohly 

sednout vedle sebe, jak chtěly, až na chlapce, který byl do této doby na hanbě. Chlapce si 

posadila učitelka vedle sebe. Učitelka následně započala komunikaci s dětmi, nejdříve se vrátila 

k problému s chlapci a jejich předešlé hře v herně. Říkala dětem co se jí nelíbilo. Probírala s 

dětmi bezpečnost ve třídě, aby byly děti opatrné a ohleduplné k ostatním dětem ve třídě. 

Vysvětlovala dětem, že si mají vážit věcí, které jsou ve třídě a že by je neměly děti ničit. Dále 

začala s dětmi mluvit o tématu, který spočíval v charakteristikách zimního období. Snažila se, 

aby se postupně mohlo vyjádřit každé dítě k tématu zimy. Když dítě neodpovídalo, nebo mu 

nešlo se vyjádřit, učitelka odpověděla za něho. Např. ptala se dětí co dělají nejraději v zimě, 

každé dítě něco povědělo, co dělalo, co má rádo, některé děti chtěly povídat více, ale učitelka 

je nechala odpovídat chvíli, aby se dostalo na každého, když došla řada na chlapce, který 

působil stydlivě, přemýšlel, co asi má říct. Učitelka se ho zeptala, co rád dělá v zimě a ve sněhu, 

ale chlapec neodpovídal hned, tak učitelka řekla větu za něj: „ty určitě rád bobuješ a stavíš 

třeba sněhuláka, že?“ chlapec jen přikývl a učitelka se ptala dalších dětí. 

Dále učitelka zopakovala všechny zimní činnosti, které jí děti řekly, a začala dětem pomocí 

interaktivní tabule ukazovat zimní program, kde byly zimní obrázky přírody, zvířátek v zimě a 

obrázky zimních sportů. 

Povídala si s dětmi o změnách počasí, a jaké charakteristické znaky zima má.  Dále se věnovala 

s dětmi tématu oblékání v zimním počasí. 

Dále děti seznámila s básní, kterou je chtěla naučit. Báseň „Leden“ a „Chumelenice“. 

Následovala ranní rozcvička, učitelka se zaměřila na protažení celého těla a končetin a 

aktivnímu pohybu dětí, jako byl běh, skoky, poskoky a následné uvolňovací cviky, cviky s 

papírovou koulí, kde se učitelka zaměřila na motoriku dětí a orientaci v prostoru. Po té učitelka 



začala s dětmi pohybové hry. „Hra na dva mrazíky“, „Hod sněhovou koulí“, na přání dětí 

zahrnula hru „Na domečky“. 

Po pohybových hrách se věnovala relaxaci, kdy dětem četla příběh o padající vločce, kdy děti 

měly představovat vločky, které letí a padají, až si děti lehly na zem a učitelka se zaměřila na 

úplné uvolnění těla. Děti působily při hrách s učitelkou radostně, pouze na dívku, která se 

nechtěla pohybových her zúčastnit, učitelka na její účasti trvala. Vysvětlovala dívce, že pohyb 

je důležitý, zejména pro ní, když není na pohyb zvyklá. (pozn. autorky – dívka trpí nadváhou a 

pohybové činnosti nevyhledává). Tímto hry v herně zakončila a vyzvala děti k hygieně a 

svačině, po které následovaly didakticky zaměřené řízené činnosti. 

Činnost učitelky: Učitelka se snažila, aby se na pohybových hrách aktivně podílely všechny 

děti. Dětem nedala na výběr, zda se chtějí na hrách podílet, trvala na účasti všech dětí. V 

případě, že se vyskytl problém a dítě se z nějakého důvodu podílet nechtělo, učitelka se 

nesnažila najít pravý důvod. Pokládala dětem otázky, na které za ně odpovídala sama a ještě 

daným dětem nevhodně naznačila, že jsou líné a nejsou zvyklé se hýbat. To dávala nejvíce za 

vinu rodičům, což zmínila slovy: „rodiče Vás nechají doma dělat co chcete a k ničemu Vás 

nevedou, ale tady se hýbat budete“. 

Činnost dětí: Většina dětí byla aktivní a byly při hrách organizovaných učitelkou spokojené. 

Pouze dívka velmi často odpočívala a stěžovala si, že už nemůže. 

9.50 – 10.40 hod.: Didakticky zaměřené činnosti:  

Učitelka rozdala dětem pracovní list, kde byly předtištěné vločky v každém řádku jiný počet, 

za úkol měly děti do druhé poloviny vyznačit méně vloček, než bylo předtištěno. Úkol učitelka 

dětem vysvětlila velmi podrobně, ukázala dětem, jak mají úkol přesně udělat. U každého řádku 

řekla kolik je zobrazených vloček. Některé děti počet vykřikovaly samy. Řekla dětem, kolik 

vloček mají na daný řádek zobrazit. Většina dětí vypracovala pracovní list bez chyby, tři chlapci 

měly i tak s úkolem problém. Učitelka se věnovala každému chlapci zvlášť a úkol mu pomohla 

vypracovat, nenechala děti přijít na řešení, nenechala jim ani potřebný čas úkol pochopit. Po 

dokončení pracovního listu přešla k další činnosti. Další činnost byla výtvarně zaměřená, děti 

měly vytvořit na papír sněhuláka, pomocí lepidla a krupice, následně temperami obrázek 

domalovat. Učitelka opět pomáhala pomalejším dětem s dohotovením obrázku. 

10.40 – 11.45 hod.: Pobyt venku 

Děti ukončily výtvarnou činnost a připravovaly se na pobyt venku. V šatně pomáhala učitelka 

dětem s oblékáním, až byly všechny děti oblečené, šla se obléknout učitelka a šla s dětmi ven, 

kde se děti s učitelkou prošli, učitelka ukazovala dětem změny v přírodě, donesli krmení 

ptáčkům do krmítka a ke konci procházky nechala děti chvíli proběhnout a zadovádět ve sněhu. 



11.45 hod.: Děti byly již ve třídě z procházky a čekaly na oběd, chvíli čekání jim učitelka 

vyplnila hrou: „Poznej, kdo chybí“ a opakováním básniček, které se tento den děti začaly učit. 

 

3. DEN – Středa 14. 1. (učitelka č. 1) 

7.10 – 8.45 hod.: Volná hra dětí 

Děti měly k dispozici celou třídu a hernu, kde se mohly plně věnovat volným hrám. Volné hry: 

Stavba ze stavebnice lego (chlapci), hra s panenkami (děvčata), deskové hry u stolu (děvčata + 

učitelka), stavba domečku z molitanových kostek (chlapci), hra s převleky (děvčata), hra s 

kuličkovou dráhou (chlapci), malování u stolu (děvčata), prohlížení obrázkových knížek 

(chlapec a dívka), hra na policisty a zloděje (chlapci). 

Činnosti učitelky: Učitelka poskytla dětem prostor pro volnou hru, v případě pomoci něco 

podat, byla na blízku, pozorovala volnou hru dětí, podle přání dětí se aktivně zapojovala do hry. 

Učitelka působila příjemně, klidně a byla ochotná. Volnou hru ukončovala s předstihem a 

poskytovala dostatek času k dokončení hry. Postupně přecházela na hry organizované. 

Činnost dětí: Děti působily spokojeně a hrou byly zaujaté. Mezi dětmi panovala dobrá nálada, 

nedocházelo k žádným vážným konfliktům. Chlapci občas běhali po třídě a herně, učitelka je 

pouze upozornila, aby dodržovali bezpečnost. 

8.50 – 9.25 hod.: Řízené činnosti a hry 

Ve třídě je přítomno 18 dětí (11 chlapců a 7 děvčat). 

Komunikační kruh – učitelka opakovala s dětmi charakteristické znaky zimy, zimní sporty a 

radovánky a komunikovala s dětmi na téma „Zima“, nechala dětem prostor pro jejich vyjádření 

pocitů a zážitků. 

Pohybové hry – rozcvička, protažení těla, uvolňovací cviky, přechod na pohybovou hru 

„Honička na vločky“, následovala hra „Přemístění koulí“ - hra ve třech družstvech, kde měly 

děti přemístit papírové koule, z jednoho místa na druhé. Každé družstvo mělo 20 koulí, v 

každém družstvu bylo 6 dětí. Každé dítě ze svého družstva mělo přemístit jednu kouli a zpět se 

zařadit ke svému družstvu, děti se střídaly do doby, než měly všechny své koule přemístěné. 

Následovala hudebně zaměřená činnost, kdy učitelka hrála na klavír píseň „Sněhulák“ a učila 

píseň děti. Píseň doprovázel i pohyb, který učitelka s dětmi slovně probrala a nechala děti, aby 

píseň zpívaly a znázorňovaly. 

Činnost učitelky: Učitelka působila při činnostech klidně, příjemně a vesele. Motivovala děti 

k řízeným činnostem citlivě a každou činnost dětem srozumitelně a dostatečně vysvětlila. Když 

byly děti nejisté, zejména u pohybové hry „Přemísťování koulí“, byla ochotná dětem pomoci a 



děti ve hře povzbuzovala. S dětmi komunikovala příjemně a nebyl zde náznak ponižování ani 

posměchu. Učitelka vytvářela příjemné klima ve třídě. 

Činnost dětí: Děti se aktivně podílely na organizovaných hrách učitelkou, byly spokojené a 

veselé. Chlapeček, kterému se v pohybové hře nedařilo, byl mrzutý, ale citlivým přístupem 

učitelky a její pomoci, chlapeček hru pochopil a dokončil. 

9.50 – 11.15 hod.: Didakticky zaměřené činnosti: 

Učitelka poprosila děti, aby si rozdaly pracovní listy, které měla učitelka připravené. Pracovní 

list „Brusle“, kde měly děti znázornit ke každé brusli vlnky s očkem a následně obrázek 

vybarvit. Učitelka dětem vysvětlila, co mají dělat a činnost dětí pozorovala, vzhledem 

náročnosti, byla dětem nápomocná a snažila se dětem poradit, jak mají vlnku s očkem dělat. 

Děti, které měly pracovní list již vypracovaný, mohly se věnovat volné hře, po dobu než ostatní 

děti také svůj list dokončí, nebo mohly učitelce pomoci s přípravou pomůcek na další činnost. 

Další činností byl společný výtvor prostorového sněhuláka z papírových koulí, děti vytvářely z 

papíru koule a postupně je lepily k sobě. Děti se rozdělily do čtyř skupinek, kde měla každá 

skupinka za úkol vytvořit velkou papírovou kouli a hrnec, potom měly děti tvořit sněhulákovi 

ruce a barevnými papíry sněhuláka dotvořit. Do práce byly zapojené všechny děti a navzájem 

si pomáhaly, aktivně se zapojila i učitelka, ale pouze pomáhala dětem, když ony samy chtěly. 

Vzhledem k nevlídnému počasí, zůstaly dnes děti ve třídě a věnovaly se činnostem a hrám s 

učitelkou a volné hře. 

11.15 – 11.55 hod.: Volná hra dětí: 

Děti si mohly volně hrát, k dispozici měly celý prostor třídy a pouze část herny, z důvodu 

přípravy lehátek na odpolední odpočinek. 

Činnost učitelky: Učitelka se věnovala úklidu a umístění sněhuláka s pomocí děvčat, které ji 

samy chtěly pomoci. 

Činnost dětí: Děti pomáhaly s přípravou lehátek ze svého rozhodnutí /5 chlapců/, hra 

v pokojíčku /6 děvčat/, hry se stavebnicí /3 chlapci/, ostatní děvčata pomáhala učitelce 

s úklidem a umístěním sněhuláka na vybrané místo. Ostatní chlapci si hráli s autíčky 

v prostoru třídy. 

12.30 – 14.30 hod.: Polední odpočinek 

Při odpočinku ležely děti na lehátkách a odpočívaly, učitelka č. 2 dětem četla pohádku „O 12 

měsíčkách“, po přečtení pohádky měly děti tiše odpočívat a navzájem se nerušit. Kdo 

vyrušoval, toho učitelka přemístila s lehátkem do prostoru třídy, aby rušit nemohl. 



Činnost učitelky: Učitelka četla dětem pohádku, dohlížela na děti, aby odpočívaly 

a navzájem se nerušily. Seděla v pokojíčku, aby viděla na děti a věnovala se administrativní 

práci. 

Činnost dětí: Děti odpočívaly na lehátkách, poslouchaly učitelku, jak čte pohádku. Po dočtení, 

některé děti usnuly, některé děti, zejména chlapci odpočívat nechtěli a povídali si mezi sebou. 

Když byli moc hluční, učitelka je rozdělila a přemístila je i s lehátky do prostoru třídy, kde byl 

každý sám a chlapci následně usnuli. 

14.30 – 16.00 hod.: Odpolední zájmové činnosti 

Po odpočinku se děti nasvačili a následovaly zájmové činnosti, tento den byl kroužek angličtiny 

a flétny. Většina dětí z nejstarší třídy byla na zájmové činnosti přihlášená, zájmové činnosti 

probíhaly kromě pátku, každý den. Zbylé děti byly převedeny do nižší třídy, kde se věnovaly 

volné hře s ostatními dětmi a čekaly na odchod domů. 

 

4. DEN – Čvrtek 15.1. (učitelka č. 2) 

7.00 – 8.30 hod.: Volná hra dětí 

Děti si mohly se svolením učitelky hrát v prostoru třídy a herny. Pouze chlapci, kteří si v úterý 

hráli s molitanovými kostkami u žebřin a z pohledu učitelky se nevhodně chovali, měli tento 

den hry u žebřin s kostkami zakázaný. Učitelka chtěla mít přehled o jejich činnostech a chlapce 

směrovala ke klidovým hrám. 

Volné hry: hra s farmou a zvířátky (děvčata a chlapci), hra v pokojíčku (děvčata), malování na 

interaktivní tabuli (děvčata a chlapec), hry v obchůdku (chlapci a děvčata), deskové hry 

(chlapci), hra cukr, káva, limonáda (děvčata a chlapci), prohlížení časopisů s obrázky (chlapci). 

Činnost učitelky: Učitelka poskytla dětem prostor v herně a ve třídě, omezila volný prostor 

chlapcům, kteří se minule nechovali podle jejích slov, klidně. Učitelka dnes děti chvílemi 

pozorovala a snažila se s dětmi komunikovat a vstupovala dětem do jejich her. Zejména 

děvčatům při malování na interaktivní tabuli, ukazovala dívkám, co vše mohou na tabuli dělat. 

Ptala se dalších dětí, jestli také nechtějí na tabuli malovat. Dále se učitelka věnovala komunikaci 

s rodiči. 

Činnost dětí: Děti si hráli podle své volby, pouze při malování na interaktivní tabuli neměly 

děvčata dostatečný prostor, pro spontánní činnost a svoji tvořivost. Neustálou asistencí učitelky 

si odešla děvčata malovat ke stolu na papír. Chlapci se chvílemi nudili a chtěli si hrát s 

molitanovými kostkami, učitelka jim tuto činnost nedovolila. Děti jinak působily spokojeně a 

zaujatě a volné hry je bavily. Učitelka ukončovala volné hry obvyklým způsobem, zvoněním 

na zvoneček a slovním doprovodem o konci volných her a úklidu. 



8.30 – 9.20 hod.: Řízené činnosti a hry 

Ve třídě je přítomno 19 dětí, (12 chlapců a 7 děvčat). 

Komunikační kruh – děti seděly na koberci a učitelka opakovala s dětmi téma, kterému se 

společně s učitelkou věnovali již předešlé dny. Zkoušela děti, zda si pamatují charakteristické 

znaky zimy a vše co se zimou souvisí a opakovala s dětmi básničky, které se s nimi učila. Dva 

chlapci neustále vyrušovali a nevěnovali tolik pozornost probíranému tématu. Učitelka chlapce 

opakovaně napomínala a žádala je, aby nevyrušovali. Posadila chlapce tak, aby neseděli vedle 

sebe, ale jeden chlapec /s OŠD/ vyrušoval dál, tentokrát začal rušit dívku, která seděla vedle 

něho. Učitelka chlapce opět napomenula a k jeho vyvolání použila chlapcovo příjmení. Chtěla, 

aby se postavil a přednesl básničky, které je učitelka učila. Zdůvodnila to větou: „když tady 

vyrušuješ neustále, tak zřejmě všechno už umíš, tak nám to předveď. Posloucháme děti, jak 

nám tady pan /přidala příjmení chlapce/ řekne básničku“. Chlapec básničku neuměl, děti se mu 

snažily poradit, ale on stál a nic neříkal. Učitelka ho začala před dětmi zesměšňovat tak, že 

říkala: „Nic neumíš a jen nás tady rušíš, takhle se nic nenaučíš a budeš pořád hloupý“ Chlapce 

posadila a ještě dodala: „už jsi měl být ve škole, ale maminka si chtěla asi ještě odpočinout od 

školních povinností s tebou“. Chlapec se posadil a nepůsobil vůbec spokojeně, stále se díval po 

dětech kolem sebe a zřejmě na jejich reakce. Chlapec již seděl klidně, ale do činností se moc 

nezapojoval, bylo vidět, že není soustředěný. 

Pohybové hry – rozcvička s papírovými koulemi, učitelka se zaměřila na správné držení těla, 

házení papírovými koulemi, protažení těla, uvolňovací cviky. Pohybové hry na „Dva mrazíky“, 

„Meluzína“, „Tanec vloček“. 

Činnost učitelky: Učitelka se zaměřila při rozcvičce na správné držení těla, pozorovala děti při 

činnostech, a kde viděla, že děti nestojí rovně, nebo dělají pohyby špatně, tam pomáhala se 

správným držením těla a pomáhala dětem se správným propínáním a pohybováním. Při 

pohybových hrách učitelka popsala dětem danou aktivitu, připomněla pravidla hry a bezpečné 

chování. 

Činnost dětí: Děti se snažily s učitelkou spolupracovat a poslouchat co mají dělat. Některé děti 

měly tendence, zejména u rozcvičky vyrušovat a na cvicích si nedaly tolik záležet. Některé děti 

měly problémy s propínáním nohou a držením těla. Při pohybových hrách působily děti 

spokojeně, až na holčičku, která nechtěla běhat. 

9.50 – 11.15 hod.: Didakticky zaměřené činnosti 

Učitelka rozdala dětem pracovní listy, kde měly děti dokreslit stejný počet předmětů, jako je na 

obrázku teček a druhý pracovní list byl strom, který měly děti obtáhnout jedním tahem. 



Činnost učitelky: Učitelka dětem zadané úkoly postupně vysvětlila a dětem, kterým zadaný 

úkol dělal problém, těm pomohla. Nejdříve se snažila dětem pomoci slovně, když ani potom, 

dětem úkol vyhotovit nešel, pomohla jim učitelka zadaný úkol vyplnit. 

U pracovního listu, kde měly děti dokreslit stejný počet předmětů, měl jeden chlapeček problém 

s jeho splněním, i přes slovní a názornou pomoc učitelky měl chlapec problémy. Podle slovní 

reakce učitelky, už nevěděla jak chlapci poradit, aby úkol splnil a začala do problému vtahovat 

ostatní děti: „podívejte se děti, jak to /uvedla jméno chlapce/ nejde, vždyť to není těžké“. 

Chlapci řekla: „podívej se, jak to dětem jde a tobě ne, to nebudeš moc jít do školy, musíš se 

snažit“. Učitelka připomněla činnost rodičů a jejich zřejmě nedostatečnou péči a nazvala 

chlapce hloupým. Děti, které vypracovaly pracovní list bez chyby, pochválila. 

Činnost dětí: Děti si na vypracování pracovních listů, zejména děvčata, nechávali záležet a své 

výsledky hned ukazovali učitelce. Problémy s vypracováním měly čtyři chlapci, tři zvládli úkol 

vypracovat za pomoci učitelky, jeden chlapec pracovní list nevypracoval celý. 

Vystřihování vločky z papíru, bylo další činností, kterou učitelka zadala dětem. 

Činnost učitelky: Učitelka nechala děvčata na jejich žádost, rozdat papíry a učitelka rozdávala 

dětem nůžky, zajímala se, kdo z dětí chce nůžky pro leváky. Učitelka ukázala dětem vystřiženou 

vločku, aby děti viděly, jak má výtvor vypadat, slovně popsala a následně ukázala postup práce 

s nůžkami. Dohlížela na děti, zda drží nůžky správně a zda dětem stříhání nedělá problémy. 

Děvčata a většina chlapců vystřihlo vločku podle svých schopností a možností. Ostatním 

chlapcům učitelka pomáhala. 

Činnost dětí: Děti se stříhání soustředily, zejména děvčata. Mezi chlapci se našla většina, koho 

stříhání nebavilo a chtěli si spíše hrát. 

Po dostříhání se věnuje učitelka čtení veršované pohádky „O dvanácti měsíčkách“ 

a následně s dětmi báseň rozebírá. Ptá se na poznatky dětí z básně, kdo byl v básni hodný, kdo 

zlý, opakovala s dětmi názvy měsíců, a čím se daný měsíc vyznačuje. Snažila se o to, aby se 

děti vcítily do situace Marušky a jak by dětem v dané situaci bylo. 

Činnost učitelky: Učitelka se bez přestání věnovala s dětmi řízené činnosti, nenechala děti 

mezi jednotlivými činnostmi odpočinout. Pouze když viděla, že jsou děti nesoustředěné, 

vyzvala je k tomu, aby se postavily a udělaly 10 dřepů a 10 poskoků na místě. Dále je vyzvala 

k sednutí na svá místa a pokračování v práci. 

Činnost dětí: Některé děti seděly již neklidně a bylo vidět, že jsou unavené a nudí se. Zejména 

chlapci si chtěli jít hrát do herny, ale učitelka to nedovolila, z důvodu, že mají hodně práce, 

kterou musí s dětmi stihnout. 



11.25 hod.: Vzhledem k počasí, které nebylo vhodné na dlouhý pobyt dětí venku, se učitelka 

rozhodla pro krátkou procházku v okolí mateřské školy. 

11.50 hod.: Po příchodu do třídy si chtěly děti před obědem chvíli hrát, ale učitelka nechtěla, 

aby udělaly děti ve třídě nepořádek, proto vyzvala děti k posazení na zem, kde si společně 

opakovali básničky „Leden“ a „Chumelenice“. 

12.30 – 14.30 hod.: Děti se připravovaly na odpočinek a ležely na lehátkách, učitelka četla 

dětem pohádky z knížek, které si děti donesly. Některé děti během odpočinku ležely, některé 

usnuly. Děti, které spát nechtěly, poprosily učitelku č. 1, která byla s dětmi ve třídě odpoledne, 

jestli si mohou hrát, chlapci si vzali knížky a časopisy a věnovali se prohlížení, některá děvčata 

šla česat učitelku a některá děvčata ležela na lehátku a hrála si s hračkami. Učitelka nenutila 

děti ke spánku, ale trvala na tom, že musel být klid, protože některé děti chtěly odpočívat a 

hlavně v dalších nižších třídách děti spaly. Učitelka se řídila potřebami a přáními dětí, ale pod 

podmínkou, že nesmí být děti hlučné. 

14.30 – 16.00: Odpolední zájmové činnosti 

Po svačině se děti věnovaly volné hře ve třídě, v herně již učitelka hry nedovolovala z důvodu 

brzkého odchodu dětí na zájmové činnosti a do nižší třídy, kde se děti věnovaly volné hře po 

dobu, než odešly domů. 

 

5. DEN – Pátek 16.1. (učitelka č. 1) 

Učitelka č. 1 je v předškolní třídě, děti se postupně scházejí do třídy mateřské školy (vítají se s 

učitelkou, podáním ruky) a věnují se volné hře a činnostem. Učitelka poskytla dětem pro volné 

hry celý prostor třídy a herny. Děti si mohly samy vybrat jakým činnostem se budou věnovat a 

jaké pomůcky, hračky a materiály ve své hře použijí. 

7.00 – 8.45 hod.: Volná hra a činnosti dětí 

Činnosti dětí: Děvčata zvolila hru v dětské kuchyňce a obýváku, kde si hrála s panenkami. Hra 

děvčat vypadala názorně: děvčata si hrála na kamarádky (maminky), které se navšívily se svými 

dětmi. Každá dívka měla jednu panenku (dítě). Děvčata si uvařila kávu a čaj, pro děti připravila 

limonádu. Hra se vyvíjela spontánně, podle představivosti devčat. Ve hře děvčata mezi sebou 

komunikovala spolu navzájem i s dětmi, šlo tedy o hru sdružující. Příchozí děvčata se začlenila 

do hry s děvčaty, která si hrála s panenkami, jejich hra se rozvíjela klidně. Děvčata spolu aktivně 

komunikovala, jejich komunikace byla příjemná, při hře si děvčata rozumněla, jejich hra 

vypadala spokojeně. Jedna dívka představovala roli kadeřnice, která děvčata postupně česala. 

Chlapci zvolili hru v herně, prostřednictvím molitanových kostek se věnovali stavbě, která byla 

umístěná u žebřin, připevněných na zdi herny. Hra chlapců probíhala klidně, chlapci si spolu 



rozumněli a navzájem si pomáhali s vymýšlením stavby i při stavbě samotné. Chlapci se dále 

věnovali sdružující hře a tím, že se domlouvali, jak by měla stavba vypadat, jednalo se i o hru 

kooperativní. Jejich hru narušil přichozí chlapec, který se zřejmě chtěl podílet s chlapci na 

stavbě, ale s chlapci nekomunikoval, pouze chlapce pozoroval. Chlapci svým zaujetím do hry 

si chlapce nevšímali. Pozorující chlapec začal stavbu narušovat a bourat. V té chvíli nastala 

konfliktní situace, kdy chlapci nechtěli, aby jim pozorující chlapec stavbu ničil a začali chlapce 

od jejich stavby odhánět. Pozorovaný chlapec jakoby se snažil zapojit do hry druhých, avšak 

způsobem, který se ostatním chlapcům nelíbil. Pozorovaný chlapec nechtěl od stavby chlapců 

odejít, spíše se konflikt stupňoval. Pozorovaný chlapec začal být agresivní a snažil se nejen 

poškodit stavbu, ale i fyzicky napadat jednoho z chlapců. Chlapec se bránil, ale pozorovaný 

chlapec byl velmi rozzlobený a nedokázal ovládat své emoce. Hlasitě na chlapce křičel a pevně 

mu stiskl ruku a snažil se chlapce kousnout. Situace byla velmi rychlá a učitelka v tomto případě 

zasahovala ihned a chlapce od fyzického napadení zastavila. Následně se snažila chlapce 

uklidnit, ale ten byl ještě více rozzlobený. Situaci učitelka v danou chvíli s chlapcem řešit 

nemohla, neboť chlapec si nepřipouštěl žádné své pochybení. Učitelka odvedla chlapce ke 

stolečku a čekala až se chlapec zklidní. Jeho zklidnění trvalo asi dvacet minut, následně začala 

učitelka s chlapcem komunikovat a vysvětlovat mu, že jeho chování nebylo správné. Snažila se 

mu vysvětlit, že když si chtěl s ostatními chlapci hrát, měl se jich zeptat a komunikovat s nimi. 

Snažila se o jeho vcítění do problému. S chlapcem komunikovala klidně a vyrovnaně. Chlapec 

chování učitelky a její domluvu přijal. Chlapce mrzelo, že si s ním nechce nikdo hrát a stěžoval 

si na situaci i z rodinného prostředí, kde se k chlapci zjevně nechovají příjemně a mile. Chlapec 

se v komunikaci s učitelkou snažil vyjádřit své pocity z přehlížení svou matkou. Učitelka se 

zájmem chlapci naslouchala a  chlapce se ptala na chování matky k němu. Chlapec říkal, že na 

něj matka není hodná, jako teď právě učitelka. S chlapcem matka nekomunikuje, jen ho okřikuje 

a neříká mu jménem, ale nazývá ho údajně „blbcem“. Tyto pocity chlapec bez emocí popsat a 

učitelka se snažila chlapci věnovat a poskytnout mu alespoň v mateřské škole vřelý přístup. 

Chování chlapce se změnilo a projevoval následně učitelce náklonost za její ochotu se mu 

věnovat.  

Další volné hry dětí probíhali v zadní části herny, kde se chlapci věnovali hře s dřevěnými 

kostkami. Stavěli stavby a následně při hře použili auta a figurky ze stavebnice. Hra chlapců 

probíhala klidně, chlapci spolu navzájem komunikovali a do hry se zaujali. Za použití své 

představivosti se hra vyvíjela radostně. Jednalo se o hru interakční zaměřenou na spolupráci 

chlapců. Chlapci vymýšleli nápady, na které vzájemně reagovali a společnými silami své 

návrhy realizovali.  



Další hrou děvčat byla hra aktivizující s názvem „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“, ke 

které se přidali i chlapci. Hře se děti věnovaly v prostoru třídy, od vstupních dveří, po prostor 

herny k oknu. Hra spočívala ve střídání pohybové akce a nehybností, na pozornost a soustředění 

na sebe a na vyvolávače.  

Činnosti učitelky: Učitelka zaujímala roli aktivního pozorovatele. Svoji pozornost soustředila 

na všechny děti, orientovala se na jednotlivce i skupiny. Učitelka působila příjemně a hru dětí 

podporovala. Sledovala situaci hrajících chlapců, kde započaly neshody mezi chlapci. Učitelka 

nezasahovala ihned, vyčkávala jak se daná situace bude vyvíjet. Situace se vyvíjela slovním 

dohadováním, následně situace přešla k fyzickému napadání mezi chlapci a počínající agresi, 

v této chvíli učitelka do hry zasáhla (řešila konflikt mezi chlapci, který je popsaný v činnostech 

dětí).  

8.50 – 9.30 hod.: Řízené činnosti a hry 

Ve třídě je přítomno 18 dětí (11 chlapců, 7 děvčat). 

Poslední den v týdnu se učitelka s dětmi věnovala opakování činností, kterým se s dětmi 

učitelky věnovaly daný týden. Učitelka se věnovala činnostem podle přání dětí. Děti se chtěli 

věnovat pohybovým hrám. 

Pohybové hry: „Dva mrazíci“ (hra kontaktní), „Koulovaná“(hra aktivizující), „Tanec 

vloček“(hra pohybová a relaxační), další pohybové hry děti zvolily hru „Na domečky“(hra 

aktivizující a postřehová).  

Činnosti dětí: Všechny děti se aktivně zapojovaly do pohybových her.  

Činnosti učitelky: Učitelka sdílela s dětmi radost, kterou při pohybových hrách  

9.50 – 10.50 hod.: Didakticky zaměřené činnosti 

Učitelka se s dětmi věnovala opakování básniček, které se děti s učitelkami v daném týdnu učili 

„Leden“, „Chumelenice“, dále píseň „Sněhulák“, při které učitelka děti doprovázela na klavír.  

Dále se učitelka věnovala s dětmi opakování zimního tématu, charakteristické znaky zimy, 

zimní sporty. Učitelka se chtěla ujistit, že si děti nové poznatky pamatují.  

 

11.10 – 11.45 hod.: Pobyt venku 

Učitelka nechala děti hrát venku v přilehlém lesíku a na zasněžené louce, kde se děti věnovaly 

hrám ve sněhu. Děti stavěly sněhuláky, učitelka dětem aktivně na jejich přání pomáhala. 

Následně se děti za účasti učitelky ve hře začaly koulovat. Hra dětí působila radostně a působení 

učitelky ve hrách dětí bylo přirozené a příjemné.  

 

 



6. DEN – Pondělí 19. 1. (učitelka č. 2) 

Učitelka č. 2 je v předškolní třídě, děti se postupně scházejí do třídy mateřské školy (vítají se s 

učitelkou, podáním ruky). Učitelka poskytla dětem pro volné hry prostor ve třídě a v herně. 

Materiály, pomůcky a hračky uložené na nedostupných místech dětem učitelka neposkytovala. 

Nabízela dětem pomůcky, které byly dětem dostupné ve třídě a v herně.   

7.00 – 8.20 hod.: Volné hry dětí 

Činnosti dětí: Chlapci se věnovali aktivní hře „Na lupiče a zloděje“. Jednalo se o hru 

aktivizující a kooperativní. Chlapci byli při hře velmi hluční a jejich hra vyžadovala běhání po 

třídě. Učitelka se snažila o ztišení chlapců při hře a připoměla jim, že se po třídě neběhá. Chlapci 

zaujatí hrou učitelku neuposlechli a běhali dál. Učitelka opět do hry chlapcům zasahovala a 

snažila se je směrovat k jiné klidovější činnosti. Chlapci byli hrou nadšení, ale museli hru 

ukončit. Učitelka chlapce upozornila, jestli si nenajdou jinou klidovou činnost, budou sedět u 

stolečku. Chlapci nevěděli jakou činnost zvolit, chvíli do sebe v herně strkali, po chvíli se 

uchýlili ke hře s molitanovými kostkami. Chlapci po sobě začali kostky házet, což se opět 

učitelce nelíbilo a na chlapce se rozzlobila. Následně chlapci započali hru se stavebnicí.  

Děvčata se věnovala hrám u stolečku ve třídě. Děvčata si malovala a své výtvory následně 

vystřihovala. S vystřihanými výtvory si děvčata u stolečku hrála. Následně si děvčata hrála 

v dětské kuchyňce a pokojíčku. Jejich hra spočívala ve vaření a uklízení domácnosti. Mezi 

sebou děvčata komunikovala příjemně a vzájemně si pomáhala.  

Další chlapci se věnovali hře s dřevěnými kolejemi, stavěli dráhu, po které následně jezdili 

s vlaky. hra spočívala na vzájemné spolupráci chlapců. Během hry se chlapci mezi sebou 

domlouvali na vývoji stavby. 

 

Činnost učitelky: Během volných her dětí se učitelka věnovala komunikaci s rodiči ve 

vstupních dveřích třídy a přípravě pomůcek na následnou řízenou činnost. Učitelka nevěnovala 

hrám dětí pozornost. Pouze když byli děti hlučné, jejich hry omezovala a směrovala děti ke 

klidnějším aktivitám (reakce učitelky na hlučnou hru dětí a její přístup k dětem je popsát 

v činnostech dětí). 

Učitelka ukončovala volné hry dětí v 8.25 hod., kdy byly již všechny děti přítomny ve třídě. 

Hru dětí ukončovala zazvoněním na zvoneček, kdy děti věděly, že mají volné hry ukončit a 

hračky uklízet. Chlapci ještě hru ukončit nechtěli, ale učitelka na jejich ukončení volné hry 

trvala. Důvod uvedla, že mají dnes mnoho práce a není čas si jen tak hrát. Chlapci hru ukončit 

nechtěli, ale museli.  

8.30 – 9.20 hod.: Řízené činnosti a hry 



Ve třídě je přítomno 20 dětí (12 chlapců, 8 děvčat). 

Učitelka svolala děti do herny, kde si děti měly sednout na koberec. Učitelka děti seznamovala 

s daným tématem „Moje tělo a zdraví“. Sdělila dětem činnosti, kterým se budou společně 

věnovat. Zejména se zaměřila na oblékání v zimním období a zdůraznila význam a důležitost 

spávného oblékání. Seznamovala děti s případnými riziky, které by mohly nastat důsledkem 

nedostatečného oblékání v zimním období. Povídala si s dětmi o nemocnici a doktorech, kteří 

se o nemocné v době nemoci starají.  

Učitelka pomocí programu na interaktivní tabuli ukazovala dětem obrázky oblečení, vhodné 

pro zimní období. Dětem ukazovala jednotlivé obrázky a děti je měly pojmenovat. Následně 

vybrala program na třídění oblečení, kde bylo znázorněné oblečení zimní i letní. Děti měly 

vybírat pouze zimní oblečení.  

Když děti začali být neklidné a nesoustředěné, učitelka přistoupila na změnu činností. Zaměřila 

se na rozcvičení dětí a jejich uvolnění. Prováděla s dětmi protahovací a uvolňovací cviky. 

Následovaly pohybové hry „Na Mrazíky“. Učitelka hru dětí sledovala a dohlížela na bezpečnost 

dětí při hrách.  

9.50 – 10.50 hod.: Didakticky zaměřené činnosti 

Učitelka rozdala dětem pracovní listy „Co si obleču?“ úkolem dětí bylo pojmenovat a vybarvit 

jenom věci, které by si děti oblékli na sáňkování. Na obrázku bylo znázorněné zimní i letní 

oblečení a děti měly za úkol říct, kterou věc a proč si v zimě neoblečou. 

Další pracovní list znázorňoval čepici a šálu, kde měly děti domalovat tužkou zbývající vlnky. 

Po vyhotovení pracovních listů měly děti za úkol provlékání papírové čepice, proužky papírků. 

Papírky si měly děti samy nastříhat a následně provlékat jeden vedle druhého.  

Činnosti dětí: Děti postupně vyhotovovaly zadané úkoly, které jim učitelka postupně zadala. 

Při vyhotovování prvního pracovního listu, děti s učitelkou komunikovaly a říkaly, jaké 

oblečení by si v zimě neoblékly a proč. Komunikovaly zejména děvčata, chlapci se věnovali 

vybarvování a do komunikace se moc nezapojovali.  

Další pracovní list vyhotovovali děti samostatně, ne všem dětem se zadaný úkol dařil. Zejména 

dva chlapci měli problém s vyhotovením vlnek. Chlapec s OŠD a chlapec, který měl problémy 

s vyhotovováním pracovních listů i v předchozích dnech. Těmto chlapcům učitelka pomáhala 

s vypracováním zadaného úkolu. Poslední úkol provlékání papírků do vystřižené papírové 

čepice byl zaměřen na jemnou motoriku dětí.  

Činnosti učitelky: Učitelka vysvětlovala dětem zadání jednotlivých úkolů a jejich postup 

vyhotovení. Dětem, kterým se zadaný úkol nedařil, zejména dvěma chlapcům, učitelka 

pomohla. Její přístup ke dvěma chlapcům byl chladný a odměřený. Učitelka chválila děti, které 



zadané úkoly vyhotovily správně. Uváděla tyto děti jako příklad pro chlapce, kterým se činnosti 

nedařili.  

11.00 – 11.45 hod.: Pobyt dětí venku 

Při pobytu venku, šla učitelka s dětmi na procházku po vesnici. Při návratu k mateřské škole 

ponechala učitelka dětem chvíli čas na volné hry ve sněhu.  

 

7. DEN – Úterý 20. 1. (učitelka č. 1) 

7.00 – 8.30. hod.: Volná hra dětí 

Učitelka č. 1 je v předškolní třídě, děti se postupně scházejí do třídy mateřské školy (vítají se s 

učitelkou, podáním ruky) a věnují se volné hře a činnostem. Učitelka poskytla dětem pro volné 

hry celý prostor třídy a herny. Děti si mohly samy vybrat jakým činnostem se budou věnovat a 

jaké pomůcky, hračky a materiály ve své hře použijí. 

Činnosti dětí: Děvčata se věnovala hře v dětském obchodě. Hrála si na prodavačku a 

nakupující. Děvčata se shodla na roli prodavačky i na roli nakupujících. Děvčata postupně 

chodila do obchodu a aktivně komunikovala s prodavačkou. Při hře použili fantazii a jejich hra 

se vyvíjela radostně.  

Chlapci se věnovali hře se stavebnicí „lego“ v prostoru herny. Pro svoji hru zvolili prostor na 

zemi, kde měli dostatečný prostor pro rozmístění staveb a následnou hru s auty a postavami. 

Stavby se vyvíjeli podle možností a představivosti chlapců. Jejich hra byla rozmanitá a 

radostná.  

Další chlapci se věnovali hře „Na lupiče a zloděje“. Jednalo se o hru aktivizující a kooperativní. 

Chlapci byli při hře hluční a jejich hra vyžadovala běhání po třídě. Učitelka pouze chlapcům 

připoměla pravidla bezpečnosti, aby nedošlo k nějakému úrazu. Dále chlapce nechala se své 

hře věnovat.  

Činnosti učitelky: Učitelka zaujímala roli aktivního pozorovatele. Svoji pozornost soustředila 

na všechny děti, orientovala se na jednotlivce i skupiny. Učitelka působila příjemně a hru dětí 

podporovala. Učitelka dohlížela na bezpečné chování dětí při volných hrách. Učitelka si 

zaznamenávala poznatky o dětech při volných hrách.  

8.40 – 9.30 hod.: Řízené činnosti a hry 

Ve třídě je přítomno 17 dětí (10 chlapců, 7 děvčat) 

Děti se nejprve posadily s učitelkou na koberec a povídali si o tom, jak se děti měly, co prožily, 

co se jim líbilo, učitelka se snažila navodit příjemnou atmosféru ve třídě. Děti se aktivně do 

komunikace zapojily a sdělovaly své dojmy a poznatky, které zažily.  



Dále se učitelka věnovala tématu: „Moje tělo a zdraví“. Povídala si s dětmi o jednotlivých 

částech lidského těla. Na interaktivní tabuli znázornila dětem obrázky lidského těla a děti se 

učily jednotlivé části popisovat. Dále se věnovala tématu „Zdraví“, připoměla důležitost 

prevence proti nemocem a jak si své zdraví chránit. Následně učitelka děti vyzvala k protažení. 

Při rozcvičování dětí se zaměřila na protažení celého těla. Následovalo běhání v herně dokola, 

skoky, poskoky, stoj na jedné noze. Učitelka zjišťovala jestli umí děti udržet rovnováhu. 

Učitelka s dětmi vytvořila překážkovou dráhu, děti do rozmísťování překážek aktivně 

zapojovala. Děti pomáhaly učitelce nejen s vymýšlením překážek, ale i s aplikací jednotlivých 

překážek. 

Překážková dráha spočívala v přelézání, podlézání, přeskakování, vylézání na žebřiny, sjíždění 

po klouzačce, slalomem mezi kuželkami a házením papírových koulí do koše. Děti měly radost 

z pohybu, učitelka se zaměřila na obratnost jednotlivých dětí. 

Pohybové hry: „Meluzína“ pedagogický záměr hry – lehký běh, reakce na signál. 

Děti utvořily čtyři dvojice – komíny (brány). Ostatní děti běhaly volně po herně a podbíhají pod 

dětmi, které představují komíny. Přitom děti říkají říkanku: „Hledá zmrzllá Meluzína, kde je 

díra do komína. Hledej, hledej Meluzíno, komínů tu máme plno. Až největším proletíš, teplem 

se hned rozpustíš!“ Na poslední slovo se uzavře komín, zavře meluzínu. Chycené dítě 

představuje komín a jedno z dětí z dvojice se vystřídá v roli meluzíny. Hra se opakuje, až se 

všechny děti vystřídají v obou rolích.  

Dále hráli děti hru „Na koulování“ pedagogický záměr hry – postřeh, rychlost. 

Děti se rozdělily na dvě poloviny, učitelka rozdělila hernu také na dvě poloviny, pomocí barevné 

lepící pásky. Obě poloviny měly na zemi stejný počet papírových koulí. Děti stály naproti sobě 

a čekaly na signál učitelky. Když zazněl domluvený signál děti se snažily všechny papírové 

koule naházet na druhou polovinu k protihráčům. Papírové koule děti házely do doby než opět 

zazněl signál, který značil konec koulování. Následně děti počítaly kdo má na své polovině více 

koulí. Vyhrávaly děti, které měly méně koulí ve svém poli.  

Činnost dětí: Děti při činnostech s učitelkou působily spokojeně. Měly radost z pohybu. 

Učitelce se děti snažily ochotně pomáhat. Ve třídě panovala příjemná atmosféra.  

Činnost učitelky: Učitelka prožívala hry s dětmi (např.při koulování měla učitelka tendence se 

k dětem do hry připojit. Děti ve hře podporovala a dětem fandila.  

9.50 – 10.45 hod.: Didakticky zaměřené činnosti 

Učitelka požádala děti o rozdání pracovních listů. Pracovní list „Ruka“. Na pracovním listě je 

znázorněný obrys ruky, který mají děti několikrát, jedním tahem obtahovat. Touto činností se 

učitelka zaměřovala na uvolnění ruky.  



Další pracovní list, který měly děti vyhotovit byl zaměřený na předčíselné představy dětí. Na 

pracovním listě byly znázorněny předměty v rámečku, každý rámeček obsahoval odlišný počet 

předmětů. Úkolem dětí bylo spojit čarou všechny rámečky, ve kterých byl stejný počet 

předmětů.  

Výtvarná činnost: Děti měly vystřihnou šablony čepice a rukavic a následně pomocí 

temperových barev šablony vybarvit. 

Činnosti dětí: Děti se snažily vyhotovovat pracovní listy. Děti, které měly problém 

s vypracováním, požádaly učitelku o pomoc. Výtvarná činnost děti bavila, děti vybarvovaly 

obrázky podle své fantazie. Výtvory dětí byly rozmanité svou barevností. 

Činnosti učitelky: Učitelka se snažila dětem poradit, když si samy nevěděly rady. Poskytla 

dětem potřebný čas na přemýšlení a zvládnutí zadaných úkolů. Chválila děti při vypracovánání 

pracovních listů i při výtvarné výchově. Učitelka působila příjemně a navozovala ve třídě 

příjemnou atmosféru.  

 

8. DEN – Středa 21. 1. (učitelka č. 2) 

Učitelka č. 2 je v předškolní třídě, děti se postupně scházejí do třídy mateřské školy (vítají se s 

učitelkou, podáním ruky). Učitelka poskytla dětem pro volné hry prostor ve třídě a v herně.  

7.00 – 8.25 hod.: Volná hra dětí 

Činnosti dětí: Děvčata chtěla malovat temperovými barvami, učitelka činnost děvčatům 

dovolila a pomohla připravit potřebné pomůcky. Chlapci chtěli také malovat temperovými 

barvami, ale učitelka jim činnost neumožnila. Její rozhodnutí odůvodnila tím, že by chlapci 

udělali nepořádek ve třídě. Chlapci se odebrali do herny, kde se po chvíli začali věnovat hře 

s auty, s kterými v herně závodili. Další chlapci se věnovali hře se zvířaty a stavbě farmy. 

Činnosti učitelky: Učitelka dohlížela na práci děvčat u stolečku. Dále se věnovala komunikaci 

s rodiči a přípravě pomůcek na další činnosti. 

8.30 – 9.20 hod.: Řízené činnosti a hry  

Ve třídě je přítomno 19 dětí (11 chlapců, 7 děvčat). 

Učitelka se zaměřila na rozcvičení dětí. Zaměřovala se na protažení celého těla a cvičení 

s drátěnkami. Procvičovala s dětmi cviky podporující orientaci v prostoru. Následně hrála 

s dětmi postřehovou hru „Kuba řekl“. Učitelka se zaměřovala na jednotlivé části těla (např. 

Kuba řekl, chtni se za nos, pravou ruku, levou nohu, za koleno a další části). 

Dále se učitelka s dětmi věnovala danému tématu „Moje tělo“. Na zem položila obrázek 

s postavou v zimním oblečení a postavu v letním oblečení. Dále měla k dispozici obrázky 

jednotlivých částí oblečení (zimní i letní), děti měly za úkol přiřazovat oblečení k jednotlivým 



postavám. Obrázků měla učitelka dostatek a všechny děti se u činnosti vystřídaly. Dále se 

učitelka věnovala tématu „Zdraví“. Na interaktivní tabuli vybrala obrázky, které měly děti třídit 

podle toho, zda jsou pro naše zdraví vhodné či nikoliv. 

Činnosti dětí: Děti se aktivně zapojovaly do činností s učitelkou, které je zaujaly. 

Činnosti učitelky: Učitelka se snažila dětem připravit vzdělávací činnost přiměřenou věku a 

možnostem dětí.  

 

9.50 – 10.45 hod.: Didakticky zaměřené činnosti 

Učitelka rozdala dětem pracovní listy „Najdi dvojice (páry). Na obrázku byly vyznačené 

dvojice částí lidského těla a děti měly dvojice čarou spojit. Další pracovní list byl zaměřen na 

matematické představy. Na pracovním listě byly znázorněny části lidského  těla v různých 

velikostech, děti měly za úkol červenou pastelkou vybarvit nejmenší části lidského těla, modrou 

pastelkou větší části lidského těla a zelenou pastelkou vybarvit největší části lidského těla. Dále 

měly děti za úkol malování postavy se všemi náležitostmi, které má postava mít. 

Činnosti dětí: Děti se na zadané činnosti soustředily a snažily se úkoly vyhotovit. Činnosti děti 

bavily zejména děvčata. 3 chlapci se při zadaných úkolech již dostatečně nesoustředili a začali 

vyrušovat.  

Činnosti učitelky: Učitelka sledovala děti při vyhotovování pracovních listů a zaměřila se na 

držení tužky. Dále napomínala chlapce, kteří působili unaveně a znuděně. Říkala chlapcům, že 

ve škole budou muset také sedět a pracovat, tak ať si prý zvykají. To chlapce k další činnosti 

nijak nemotivovalo. Při malování postavy se dva chlapci vůbec nesoustředili a namalovali 

postavu bez podstatných náležitostí. Na práci si nedali již vůbec záležet.  

 

9. DEN – Čtvrtek 22. 1. (učitelka č. 1) 

7.00 – 8.30. hod.: Volná hra dětí 

Učitelka č. 1 je v předškolní třídě, děti se postupně scházejí do třídy mateřské školy (vítají se s 

učitelkou, podáním ruky) a věnují se volné hře a činnostem. Učitelka poskytla dětem pro volné 

hry celý prostor třídy a herny. Děti si mohly samy vybrat jakým činnostem se budou věnovat a 

jaké pomůcky, hračky a materiály ve své hře použijí. 

Činnosti dětí: Děti započaly volnou hru „Na schovávanou“, dále hrály aktivizující hry „Cukr, 

káva, limonáda, čaj, rum, bum“, dále hry interakční „Vadí, nevadí“. Do her se zapojili chlapci 

i děvčata. Později se děti věnovaly převážně hrám v herně (se stavebnicí, zvířaty, dřevěnými 

kostkami). Děvčata se starala o šneky, zejména šneka afrického, kterého následně koupala 

v umyvadle. 



Činnosti učitelky: Učitelka zaujala roli aktivního pozorovatele a snažila se dětem úsměvem 

vyjadřovat radost z jejich her.  

 

8.40 – 9.30 hod.: Řízené činnosti a hry 

Učitelka se s dětmi nejprve věnovala tématu „Moje tělo a zdraví“. Připomínala si s dětmi 

jednotlivé části lidského těla a jejich význam. Připomínala si s dětmi význam oblečení v zimním 

období a jak chránit své zdraví před nemocemi.  

Pohybové hry: „Popletené tělo“ aktivizující hra, zaměřená na soustředění dětí, reakce a umění 

se orientovat v částech svého těla a jeho názvech. Učitelka se věnuje činnosti s dětmi a snaží se 

děti splést. Děti stojí na místě, pozorují a poslouchají učitelku (např. učitelka říká chytím se za 

nos a přitom se chytí za koleno, děti se nesmí nechat splést a musí se chytit za část těla, kterou 

učitelka vyslovila). Dále nechala děti vybrat hru podle jejich přání. Děti si vybraly hru 

„Koulovaná“. 

Činnosti dětí: Děti se na řízených hrách a činnostech aktivně podílely. Při hrách se velmi smály, 

zejména když se učitelce podařilo děti nachytat.  

Činnosti učitelky: Učitelka se aktivně podílela na hrách s dětmi a vytvářela příjemnou 

atmosféru ve třídě. Učitelka sdílela s dětmi jejich radost z her.  

9.50 – 10.50 hod.: Didakticky zaměřené činnosti 

Učitelka nechala děti rozdat pracovní listy. Pracovní list znázorňoval čepici, na které byly 

geometrické tvary, ve třech řadách. Učitelka se zaměřila na orientaci v prostoru a 

předmatematické představy. Říkala dětem, který tvar mají právě vybarvit a jakou barvou (teď 

si vybarvíme zelenou pastelkou druhé kolečko na čepici, první trojúhelník, čtvrtý čtverec, 

kolečko nad prvním trojúhelníkem), takto učitelka pokračovala, dokud nebyly všechny tvary 

vybarvené.  

Výtvarná činnost: Děti potřebovaly tempery a své dlaně. Barvou nabarvené dlaně děti 

obtiskávaly na papír. Po zaschnutí barvy obrázky tuší dokreslovaly, za pomoci své fantazie.  

Činnosti dětí: Pro některé děti byl úkol s geometrickými tvary těžký, učitelka se snažila děti 

v přemýšlení podpořit a zamyslet se nad zadaným úkolem. Učitelka se na děti nezlobila, když 

se jim zadaný úkol nedařil, naopak se jim snažila pomoci. Při výtvarné činnosti působily děti 

velmi spokojeně a činnost je bavila.  

Činnosti učitelky: Učitelka se snažila dětem při splňování úkolů být nápomocná a snažila se 

děti v činnostech podporovat. Při výtvarné činnosti umožnila dětem projevit svou fantazii.  

 

10. DEN – Pátek 23. 1. (učitelka č. 2) 



Učitelka č. 2 je v předškolní třídě, děti se postupně scházejí do třídy mateřské školy (vítají se s 

učitelkou, podáním ruky). Učitelka nechala dětem prostor pro volné hry. 

7.00 – 8.20 hod.: Volná hra dětí 

Činnosti dětí: Děti se chtěly věnovat aktivizujícím hrám v prostoru třídy a herny. Učitelka tyto 

hry dětem povolila, pouze na omezenou dobu. Po chvíli aktivizující hry dětem ukončila, 

z důvodu nadměrného hluku a běhání po třídě. Nabídla dětem aktivity kontaktní, např. hru 

„Tichá pošta“. Děti se této hře chvíli věnovaly. Chlapce tato hra nebavila, proto zvolili hru 

v herně s molitanovými kostkami. Děvčata si hrála v obchůdku na prodávání.  

Činnosti učitelky: Učitelka se věnovala úklidu herny, okenních parapetů a výzdobě třídy. Dále 

komunikaci s rodiči dětí. Děti při volné hře usměrňovala z důvodu hluku a běhání po třídě. 

Snažila se dětem nabízet jiné aktivity, méně hlučné. 

8.30 – 9.30 hod.: Řízené činnosti a hry 

Ve třídě je přítomno 19 dětí (11 chlapců, 8 děvčat). 

Poslední den v týdnu se učitelka s dětmi věnovala opakování činností, kterým se s dětmi 

učitelky věnovaly daný týden. Opakovala s dětmi nové poznatky z tématu „Moje tělo a zdraví“, 

následně děti zkoušela, co si pamatují. Činnosti se neobešly bez ponižování dětí, zejména 

chlapce, který si moc věcí nezapamatoval. Učitelka chlapce označila nevybíravým způsobem 

na „hloupého“. Dále se učitelka s dětmi věnovala pohybovým hrám. Do her zahrnula hru 

„Pantomima“ děti měly předvést pomocí pohybu, co si oblékají na sebe. Učitelka dětem činnost 

nejprve ukázala na sobě a nechala děti hádat, zda poznají, co si obléká. Následně se děti v této 

činnosti střídaly. Ostatní děti hádaly a učitelka dětem napovídala, když  si děti nevěděly rady. 

Činnosti dětí: Děti se aktivně zapojovaly do činností a her. Děti působily spokojeně, do chvíle, 

kdy učitelka začala ponižovat jednoho chlapce a nazývat ho „hloupým“. Děti se v situacích, 

kdy učitelka č.2 zvyšovala hlas, děti ponižovala a zesměšňovala necítily dobře. Atmosféra ve 

třídě nebyla uvolněná a příjemná. Chlapec se vždy po ponižování učitelkou ještě více stahoval 

do sebe, přestal komunikovat a styděl se.  

Činnosti učitelky: Učitelka se snažila s dětmi opakovat probrané téma a následně chtěla zjistit, 

zda si děti něco zapamatovaly. Učitelka často děti ponižovala a zesměšňovala, zejména 

v situacích, kdy se jim nějaká činnost nedařila nebo si nepamatovaly vše, podle představ 

učitelky. 

 


