
 

 

Týdenní plán: 15.-19.2020    Oddělení: KOŤATA 

Téma: Svět lidí 

Klíčová kompetence: Sociální a personální. Při setkání s neznámými lidmi či 

v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodná chování i komunikaci, 

která je mu nepříjemná, umí odmítnout. 

Podtéma: Co je pro nás nebezpečné, bezpečné-co se nesmí.  

Vzdělávací 

oblasti 
Gramotnosti  Cíl a obsah 

Dítě a jeho 

tělo 

Sociální 

pohybová 

 

 Mít povědomí o některých způsobech ochrany 
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc. 
„Na autíčka a semafor“-pohybová hra 
„Červená, stůj!“- omalovánka 

Dítě a jeho 

psychika 
čtenářská 

Rozlišovat některé obrazné symboly-označení 
nebezpečí a porozumět jejich významu. 
„ Pozor, červená!“ 
„ semafor“-tvoření 
 

Dítě a ten 

druhý 
sociální 

Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci. 
„Ne každý je náš kamarád“ – rozhovor  
„O Smolíčkovi“ – pohádka 
 

Dítě a 

společnost 
sociální 

Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 
pravidla chování, že se mohou chovat proti nim a 
ohrožovat pohodu a bezpečí druhých. 
„Hrál si Jenda na silnici“-báseń 
„Jo jo jo, ne ne ne“ – píseň 
https://www.youtube.com/watch?v=0zd7uLR_sF8 

Dítě na svět sociální 

Mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, kde 
v případě potřeby hledat pomoc i jak se nebezpečí 
vyhnout. 
„Nebezpečí o prázdninách “-rozhovor- utonutí, 
popálení, zlomenina, jedovatý had, houby, rostliny, 
klíště, blesk – bouřka………………………………….. 
Co dělat, když vás napadne pes – video 
https://www.youtube.com/watch?v=YzvRUJArLFY 

 

Píseň: „Jo,jo,jo – ne,ne,ne“ 

Báseň: „ Hrál si Jenda“ 

Tvoření: „Semafor z papíru“ 

     Pracovní listy:  v příloze 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zd7uLR_sF8
https://www.youtube.com/watch?v=YzvRUJArLFY


Hrál si Jenda na silnici  

a teď leží v nemocnici. 

Musí ležet pěkně zticha, 

občas jenom smutně vzdychá. 

Nebude už nikdy příště 

z ulice si dělat hřiště. 

 



POHÁDKY PRO DĚTI 

O Smolíčkovi 
 

Byl jednou jeden malý Smolíček pacholíček a ten bydlel u jelena, který měl zlaté 

parohy. Jelen se o Smolíčka hezky staral, ale vždy chodil na pastvu a nechával 

Smolíčka doma samotného. Než odešel varoval ho, ať nikomu neotvírá. 

Smolíček vždy poslechl. Jednou se za dveřmi ozvaly líbezné hlásky: 

„Smolíčku pacholíčku, 

otevři nám svou světničku, 

jen dva prstíčky tam strčíme, 

jen co se ohřejeme, 

hned zase půjdeme.“ 

Smolíček poslechl jelena a neotevřel. Jelen se vrátil z pastvy a Smolíček mu vše 

vyprávěl. Jelen Smolíčka pochválil, že dobře udělal a že to byly zlé jeskyňky, které 

by ho unesly. Raději mu zopakoval, aby nikdy neotevřel! Jelen jako každý den 

odešel zase na pastvu a za dveřmi se opět ozvalo ještě líbeznějším hláskem: 

„Smolíčku pacholíčku, 

otevři nám svou světničku, 

jen dva prstíčky tam strčíme, 

jen co se ohřejeme, 

hned zase půjdeme.“ 

Smolíček si pamatoval rady jelena a jeskyňkám neotevřel, ale jeskyňky se jen tak 

nevzdaly, pořád stály za dveřmi a na Smolíčka naléhaly, prosily ho, naříkaly na 

velkou zimu. Prosily a prosily až jim Smolíček dovolil vstrčit do dveří dva prstíčky. 

To ale jeskyňkám nestačilo, do dveří strčily své dlouhé prsty, pak celou ruku 

a nakonec rozrazily dveře. Smolíčka vzaly a utíkaly s ním pryč. Smolíček se snažil 

zachránit a zoufale volal: 

„Za hory, za doly, 

mé zlaté parohy, 

kde se pasou! 

Smolíčka pacholíčka, 

jeskyňky pryč nesou!“ 

Jelen se naštěstí pásl nedaleko a Smolíčka uslyšel, přispěchal za ním a zlým 

jeskyňkám ho vzal a odnesl zpátky do chaloupky. Tam znovu Smolíčka pacholíčka 

varoval a ten mu musel slíbil, že už v žádném případě neotevře jeskyňkám, i kdyby 

prosily sebevíc. Smolíček to slíbil. Pár dní měl od jeskyněk klid, ale za několik dní 

se objevily znovu a začaly svým líbezným hláskem znovu přemlouvat Smolíčka: 

https://www.pohadkozem.cz/pohadky/


„Smolíčku pacholíčku, 

otevři nám svou světničku, 

jen dva prstíčky tam strčíme, 

jen co se ohřejeme, 

hned zase půjdeme.“ 

Smolíček se ale nedal. 

„Ne, vy jste zlé jeskyňky a unesly byste mě do své jeskyně. Já vám neotevřu.“ 

„Neunesly bychom tě, Smolíčku, a i kdybychom tě vzaly s sebou, tak u nás by ses 

zle neměl. U nás je spoustu jídla, byly bychom na tebe hodné a hrály si s tebou…“  

Jeskyňky tak dlouho přemlouvaly Smolíčka, až se jim opět povedlo Smolíčka 

přemluvit a on jim dveře otevřel. Jeskyňky opět vzaly Smolíčka a rychle s ním 

utíkaly pryč. Smolíček opět zoufale volal na jelena: 

„Za hory, za doly, 

mé zlaté parohy, 

kde se pasou! 

Smolíčka pacholíčka, 

jeskyňky pryč nesou!“ 

Jenže tentokrát se jelen pásl daleko a Smolíčka volat neslyšel. Jeskyňky ho 

dovlekly až do své jeskyně, kde ho zavřely do malé místnůstky a začaly si ho 

vykrmovat. Ano, Smolíček se měl dobře, samými lahůdkami ho krmily, ale aby co 

nejrychleji nabral na váze a ony si mohly Smolíčka upéct a sníst. Smolíček 

pacholíček prosil jeskyňky, ať ho nechají být, plakal, naříkal, ale nebylo mu to nic 

platné. Jednoho dne jeskyňky usoudily, že už si Smolíčka vykrmily dost a že si ho 

upečou. Připravily si ho a nesly ho k peci. Tu Smolíček ještě jednou začal z plných 

plic volat: 

„Za hory, za doly, 

mé zlaté parohy, 

kde se pasou! 

Smolíčka pacholíčka, 

jeskyňky pryč nesou!“ 

Naštěstí ho jelen zaslechl, přiběhl, jeskyňkám ho vzal a odnesl ho zpátky domů. 

Tam Smolíčkovi pořádně vyhuboval. Od té doby už Smolíček pacholíček nikdy 

zlým jeskyňkám neotevřel.    

Zdroj – Pohádkozem. cz 



 



 



 



 



Zakroužkuj správnou číslici, podle počtu obrázků 



 



Vystřihni číslici a nalep správně podle počtu na obrázku 


