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VÝUKOVÉ PROGRAMY 1

FINANČNÍ GRAMOTNOST

• Bližší informace k tomuto programu jsou v samostatném přehledu.

• Program je rozdělen do 12 po sobě jdoucích bloků:
o 1 blok pro MŠ
o 9 bloků pro 1.-9.- třídu ZŠ
o 2 bloky pro studenty SŠ a Gymnázií (1 blok pro 1. a 2. ročník, 2

blok pro 3. a 4. ročník)

• Programy lze absolvovat i bez absolvování předchozího programu,
vždy na začátku dochází k opakování a ověření, jaké znalosti již děti
nebo studenti mají a rozšíření jejich znalostí o další informace.

• Program je přizpůsoben věku dětí, žáků a studentů.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

základy finanční gramotnosti, 
prevence, bezpečnost, 
osobnostní rozvoj 

MŠ: 5+
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

SŠ a Gymnázia

90 min
90 min

180 min
180 min

Program:



VÝUKOVÉ PROGRAMY 2

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

• Děti si za pomoci stavebnice postaví město se silnicemi,
křižovatkami, dopravními značkami, hasičskou a policejní stanicí.

• Poznají základní dopravní značky, jejich význam a důležitost.
• Při hře se naučí základní pravidla bezpečné jízdy na silnici, pravidla

při přecházení vozovky, při jízdě na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, ale i při hraní si v blízkosti vozovky.

• Při hře budeme simulovat různé situace, se kterými se děti na
silnicích setkají a budeme je společně řešit.

• Seznámíme se s prací policistů, hasičů, záchranářů.
• Naučíme se základní telefonní čísla.
• Pomocí pracovních listů, kvízů a her si děti informace zopakují.
• Program je přizpůsoben věku dětí.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

prevence, zdraví, bezpečnost, 
osobnostní rozvoj 

MŠ: 5+
ZŠ: 1.,2.,3.,4.,5.třída 90 min

Program:
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POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO

• Děti se hravou formou seznámí se svým tělem.
• Formou pokusů a experimentů děti poznají:

o co všechno je v našem tělíčku
o jak nám tluče srdíčko
o proč nám kručí v bříšku apod.

• Děti budou:
o poslouchat
o pozorovat
o dotýkat se
o čichat
o ochutnávat
o držet rovnováhu apod.

• Pomocí pracovních listů, kvízů a her si děti informace zopakují.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

osobnostně sociální výchova MŠ: 5+ 90 min

Program:
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PŘÍRODNÍ ZÁKONY 

• Děti si vyzkouší a pochopí:
o optický klam formou vlastního pokusu s káčou
o jev a princip statické elektřiny
o princip vzlínání kapalin
o princip proudění vzduchu
o princip stláčení a rozpínání vzduchu
o princip hoření
o vznik podtlaku formou pokusu
o mísení různých kapalin a jejich vazby
o rozdíl mezi 2D a 3D prostorem

• Pokusy z přírody, z fyziky, z chemie.
• Pokusy s větrem a s vodou.
• Program je přizpůsoben věku dětí.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

příroda kolem nás, fyzikální a 
chemické pokusy ZŠ: 1.,2.,3.,4.,5.třída 90 min

Program:



VÝUKOVÉ PROGRAMY 5

MĚSTO NEBO VESNICE 

• Děti si postaví pomocí stavebnic město a vesnici.
• Hravou formou rozvineme znalosti dětí o životě ve městě a na

vesnici.
• Probereme, co vše se odehrává ve městě a co na vesnici.
• Probereme rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici.
• Zaměříme se na základní rozdíly:

o bydlení v bytě x v rodinném domě
o dojíždění do práce, do školy
o kulturní vyžití ve městech
o příroda na vesnici…

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

prvouka, vlastivěda, osobnostně 
sociální rozvoj, komunikace ZŠ: 1.,2.,3. třída 90 min

Program:



VÝUKOVÉ PROGRAMY 6

ŠKOLA HROU I.

• V deskových hrách je ukryto mnoho informací, věřte, že nejde vždy
jen o zábavu, ale díky jejich pomoci můžeme velmi dobře rozvíjet
znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.

• Hravou formou za pomoci deskových her budeme rozvíjet znalosti z
češtiny, matematiky, vlastivědy a přírodovědy, dějepisu apod.

• Zaměříme se na rozvoj komunikace, tvorbu slovní zásoby, rozvoj
fantazie a popis obrázků.

• Vyzkoušíme si formou her jednoduché matematické úlohy, postřeh a
logické uvažování.

• Zopakujeme si významné události v našich dějinách a také významné
vynálezy.

• Zopakujeme si informace o různých státech naší planety, jejich vlajky
a hlavní města.

• Program je přizpůsoben věku dětí a domluvě s pedagogem.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

Čeština, matematika, dějepis, 
vlastivěda, osobnostní rozvoj -
paměť a postřeh, komunikace, 
prostorová orientace….

ZŠ: 1.,2.,3.,4.,5. třída 90 min

Program:
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ŠKOLA HROU II.

• V deskových hrách je ukryto mnoho informací, a díky prožívání
zábavné hry se lze tyto informace zážitkovou formou naučit snadněji.
Díky hrám můžeme velmi dobře rozvíjet znalosti, dovednosti a
schopnosti studentů.

• Hravou formou za pomoci deskových her budeme rozvíjet znalosti z
češtiny, cizích jazyků, matematiky, zeměpisu, biologie, dějepisu apod.

• Zaměříme se na rozvoj komunikace, tvorbu slovní zásoby, rozvoj
vyjadřovacích schopností, sebeprezentace apod.

• Vyzkoušíme si formou her matematické úlohy a logické uvažování.
• Zopakujeme si významné události v našich dějinách a také významné

vynálezy, osvěžíme si informace o zajímavostech v různých státech
naší planety atd.

• Program je přizpůsoben věku studentů a domluvě s pedagogem.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

Čeština, cizí jazyky, matematika, 
dějepis, biologie, zeměpis, 
občanské povědomí, osobnostní 
rozvoj - paměť, komunikace, 
aplikace znalostí….

ZŠ: 6.,7.,8.,9. třída 180 min

Program:
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TURNAJ v 3IQ

• 3iQ je logická hra pro 2 hráče. Obdoba klasických piškvorek, ale
nabízí mnohem více kombinací, je náročnější na přemýšlení a volbu
správné strategie. Výsledkem je zásadně větší zábava a adrenalin.
Ukaž, že tvá logika je nejlepší široko daleko.

• Naučíme se hrát hru 3iQ všichni společně za pomoci maxi verze této
hry.

• Hru budeme trénovat ve dvojicích.
• Uspořádáme společně turnaj v této hře.

• Rozvoj matematických dovedností a logického uvažování.
• Plánování strategie a konfrontace se soupeřem.
• Podpora aplikovaných matematických a logických postupů.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

osobnostně sociální rozvoj, logické 
uvažování, matematika ZŠ: 3.-9.třída 90 min

Program:
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DESKOHRANÍ

• Seznámíme účastníky s různými druhy deskových her.
• Děti se naučí hrát několik deskových her – hry vybereme podle věku

dětí a dle domluvy s pedagogem přizpůsobíme volbu her dle typu,
tématu apod.

• Děti si vyzkouší také několik hlavolamů.
• Podpoříme rozvoj spolupráce a komunikace se s ostatními.
• Budeme trénovat schopnost nejen vyhrát, ale i zvládnout prohru.

• Program je přizpůsoben věku dětí.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

zábavný program, osobnostně 
sociální rozvoj, komunikace 

MŠ: 5+
ZŠ: 1.-5.třída
ZŠ: 6.-9.třída

90 min
90 min

180 min

Program:
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ÚNIKOVÉ HRY - DESKOHRANÍ

• Dovezeme „ÚNIKOVÉ“ hry k vám.
• Hrát budeme naráz ve skupinkách po cca 5-6 hráčích.
• Každá skupinka bude hrát jinou hru.
• Žáci budou řešit logické a matematické úlohy, poznají také některé

šifry.
• Na zdárné vyřešení mají 60 minut, hru mohou dokončit i po uplynutí

této doby.
• Ke zdárnému vyřešení hry je nutná spolupráce a komunikace celého

týmu. Žáci budou rozvíjet logické uvažování a matematické
dovednosti.

• Program lze udělat i delší, např. 4x45 minut. Žáci v tomto případě
vyzkouší několik různých her.

• Zařadit lze také karetní únikové hry v anglickém jazyce.

OBLAST A TÉMA VĚK DÉLKA

zábavný program, osobnostně 
sociální rozvoj, komunikace ZŠ: 7.-9.třída 120 min

Program:
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