
VÝUKOVÉ 
PROGRAMY
PRO:

 MATEŘSKÉ ŠKOLY

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA



Rádi bychom Vám představili nabídku projektových a výukových programů. Nabízíme projektové dny a výukové programy,
které svým obsahem mohou upevnit, prohloubit, rozšířit a obohatit znalosti a učivo. Programy realizujeme primárně u Vás v
organizaci, ale i mimo Vaše zařízení.

Programy jsou realizovány formou zážitkových, interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které kromě odborného
obsahu podporují pozitivní vztahy ve skupině i zapojení jednotlivců. Nabízíme je celoročně a jsou připraveny pro jednu skupinu /
třídu, vyšší počty účastníků je třeba konzultovat předem.

V rámci realizace programů Vám ukážeme různé pomůcky, které si u nás můžete podle Vašeho zájmu na místě také objednat.
Zároveň jsme schopni vybavit klub nebo třídu pro vaše žáky či členy, dle vazby na jednotlivé programy.

Pokud si z uvedené nabídky nevyberete, prosím dejte nám vědět, o jaký program máte zájem, pokusíme se Vám jej připravit.

KONTAKTY PRO OBJEDNÁVKY

VOJTĚCH CETL - tel.: 724 127 545; e-mail: cetl@sofbu.cz 
Ing. MARIE CETLOVÁ - tel.: 724 858 437; e-mail: cetlova@sofbu.cz 

www.delametoprodeti.cz
https://eshop.delametoprodeti.cz

https://www.facebook.com/delametoprodeti

PROJEKTOVÉ A VÝUKOVÉ PROGRAMY



MATEŘSKÉ ŠKOLY



PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NÁZEV OBLAST A TÉMA OBSAH VĚK DÉLKA

DOPRAVNÍ VÝCHOVA HROU
- aneb co se všechno děje na 
silnici 

prevence, zdraví, 
bezpečnost 

V programu „DOPRAVNÍ VÝCHOVA HROU“ děti:
• postaví vlastní město se silnicemi
• poznají hasičskou a policejní stanici
• naučí se poznávat základní dopravní značky
• naučí se jak se chovat na přechodech pro chodce
• naučí se jak správně jezdit na kole, koloběžkách i bruslích

5+ 90 min

Poznáváme LIDSKÉ TĚLO 
- aneb proč nám kručí v bříšku? 

osobnostně sociální 
výchova 

V programu „POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO“ se děti:
• seznámí se svým tělem
• stanou badatelem, který formou pokusů a experimentů pozná, co 

všechno je v našem tělíčku, jak nám tluče srdíčko, proč nám kručí v bříšku 
atd.

5+ 90 min

DESKOHRANÍ pro děti
- aneb koukej, jak si hrajeme 

zábavný program V programu „DESKOHRANÍ“  se děti:
• seznámí s deskovými hrami pro nejmenší
• naučí se hrát několik deskových her
• vyzkouší si několik hlavolamů
• naučí se spolupracovat a komunikovat
• naučí se nejen vyhrávat, ale i prohrávat

5+ 90 min



FINANČNÍ PREGRAMOTNOST PRO MŠ

NÁZEV OBSAH VĚK DÉLKA Doporučení

Finanční pregramotnost
aneb 
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

• naučíme se, že BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
• naučíme se, že NIC V ŽIVOTĚ NENÍ ZADARMO
• vysvětlíme si, kde se bere jídlo, oblečení atd.
• zahrajeme si s dětmi společně příběh, ve kterém je potřeba mít 

od každého povolání to, co dokáže mlynář, švec, švadlenka nebo 
selka vyrobit či vypěstovat

• k úspěchu bude potřeba správné rozhodování
• naučíme se o vše požádat, a také poděkovat za to, co dostaneme

5+ 60 - 90 min Doporučujeme realizovat 
2 výukové programy během školního 

roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 2 bloků, 

čímž se zvýší efektivita přínosu pro 
děti.

Realizace výukových programů probíhá v rámci jedné MŠ tak, aby se během dne ideálně realizovalo celkem 4x 45 minut výuky, respektive dle dohody. 
Časový fond lze přizpůsobit Vašim přáním a potřebám.



ZÁKLADNÍ ŠKOLY



PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NÁZEV OBLAST A TÉMA OBSAH VĚK DÉLKA

DOPRAVNÍ VÝCHOVA HROU 
- aneb co se všechno děje na 
silnici 

prevence, zdraví, 
bezpečnost, 
osobnostní rozvoj 

V programu „DOPRAVNÍ VÝCHOVA HROU“ žáci:
• postaví vlastní město se silnicemi
• poznají základní dopravní značky, jejich význam a důležitost
• naučí se základní pravidla bezpečné jízdy na silnici
• naučí se pravidla chování při přecházení vozovky, při jízdě na kolech, 

kolečkových bruslích, koloběžkách, ale i při hraní si v blízkosti vozovky
• seznámí se s prací policistů, hasičů, záchranářů
• naučí se základní telefonní čísla

1.-5.tř. 90 min

PŘÍRODNÍ ZÁKONY zcela 
jednoduše 
- aneb hravé zážitky

příroda kolem nás, 
fyzika 

Výukový program „PŘÍRODNÍ ZÁKONY“ je postaven tak, aby si žáci vyzkoušeli 
nebo pochopili:

• optický klam formou vlastního pokusu s káčou
• jev a princip statické elektřiny
• princip vzlínání kapalin
• princip proudění vzduchu
• princip stláčení a rozpínání vzduchu
• princip hoření
• vznik podtlaku formou pokusu
• mísení různých kapalin a jejich vazby
• rozdíl mezi 2D a 3D prostoru

1.-5.tř. 90 min



PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NÁZEV OBLAST A TÉMA OBSAH VĚK DÉLKA

VESNICE nebo MĚSTO?
- aneb jak se kde žije 

prvouka, vlastivěda, 
osobnostně sociální 
rozvoj, komunikace 

V programu „VESNICE NEBO MĚSTO“:
• rozvineme znalosti dětí o životě ve městě a na vesnici
• zvolíme vhodnou stavebnici podle věku a lokalizace školy
• postavíme město či vesnici
• probereme, co vše se v dané obci odehrává, jak se tam žije
• probereme rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici

1.-3.tř. 90 min

ŠKOLA HROU I.
- aneb deskové hry ve škole

Program je přizpůsoben věku dětí 
a domluvě s pedagogem.

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

V programu „ŠKOLA HROU I.“:
• 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, významné vynálezy,
a také informace o různých státech naší planety, jejich vlajky a hlavní
města.

1.-5.tř. 90 min

ŠKOLA HROU II.
- aneb deskové hry ve škole

Program je přizpůsoben věku dětí 
a domluvě s pedagogem.

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

V programu „ŠKOLA HROU II.“:
• za pomoci deskových her budeme rozvíjet znalosti z češtiny, cizích jazyků,

matematiky, zeměpisu, biologie, dějepisu apod., zaměříme se na rozvoj
komunikace, rozvoj vyjadřovacích schopností a sebeprezentace,
vyzkoušíme si matematické úlohy a logické uvažování, zopakujeme si
významné události a vynálezy v našich dějinách, osvěžíme si informace o
zajímavostech v různých státech naší planety atd.

6.-9.tř. 180 min



PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NÁZEV OBLAST A TÉMA OBSAH VĚK DÉLKA

TURNAJ v 3IQ 
- aneb „Piškvorky zcela jinak“ 

osobnostně sociální 
rozvoj, logické 
uvažování, 
matematika

V programu „TURNAJ v 3iQ“:
• naučíme se hrát hru 3iQ 
• uspořádáme společně turnaj v této hře
• budeme rozvíjet matematické dovednosti, logické uvažování, plánování 

strategie a konfrontaci se soupeřem

3.-9.tř. 90 min

DESKOHRANÍ
- aneb „Tajemství deskových her“

zábavný program, 
osobnostně sociální 
rozvoj, komunikace 

V programu „TAJEMSTVÍ DESKOVÝCH HER“ se žáci:
• seznámí s různými druhy deskových her
• naučí se hrát několik deskových her
• vyzkouší si několik hlavolamů
• naučí se spolupracovat a komunikovat
• naučí se nejen vyhrávat, ale i prohrávat

1.-5.tř.
6.-9.tř.

90 min
180 min

DESKOHRANÍ 
- aneb „Přijely k Vám únikovky”

zábavný program, 
osobnostně sociální 
rozvoj, komunikace 

V programu „PŘIJELY K VÁM ÚNIKOVKY“:
• dovezeme „ÚNIKOVÉ“ hry k vám
• žáci budou řešit logické a matematické úlohy
• na zdárné vyřešení mají 60 minut
• naučí se spolupracovat a komunikovat
• poznají některé šifry

7.-9.tř. 120 min



FINANČNÍ GRAMOTNOST pro 1 st. ZŠ (1. a 2. třída)

NÁZEV OBSAH VĚK DÉLKA Doporučení

Základy finanční gramotnosti 
aneb 
NIC NENÍ ZADARMO!!!

• Kam chodí maminka a tatínek, když já jsem ve škole a proč?
• Kde se berou peníze? 
• Čeho je víc? 5 nebo 100 korun?
• Co jsou peníze?
• Jak můžu získat peníze já, když jsem malý?
• Co dělal dříve sedlák, švec, mlynář a krejčí?
• Pojďme si vyzkoušet, jestli dostaneme něco zadarmo!

1. třída 90 min Doporučujeme realizovat 
2 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 2 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.

Základy finanční gramotnosti 
aneb
KOLIK STOJÍ VĚCI KOLEM NÁS?

• Co se děje kolem nás každý den? 
• Co je za peníze a co zadarmo?
• Kde na to vezmou rodiče peníze?
• Máme na všechno dost peněz?
• Jak může naše rodina ušetřit?
• Znáte naše peníze?
• Pojďme si vyzkoušet, jak dokážete nakoupit za 20 korun! 

2. třída 90 min Doporučujeme realizovat 
2 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 2 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.

Realizace výukových programů probíhá v rámci jedné ZŠ tak, aby se během dne ideálně realizovalo celkem 4x 45 minut výuky, respektive dle dohody. 
Časový fond lze přizpůsobit Vašim přáním a potřebám



FINANČNÍ GRAMOTNOST pro 1 st. ZŠ (3. a 4. třída)

NÁZEV OBSAH VĚK DÉLKA Doporučení

Základy finanční gramotnosti 
aneb 
JAK FUNGUJÍ PENÍZE V 
ŽIVOTĚ?

• Co potřebujeme k životu?
• Kde to vzniká? 
• Ani voda není zadarmo!
• Co je to práce?
• Základní formy příjmů a výdajů.
• Dokázal bych hospodařit jako rodiče?
• Pojďme si to vyměnit s rodiči - budu mít dost peněz?

3. třída 90 min Doporučujeme realizovat 
2 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 2 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.

Základy finanční gramotnosti 
aneb
JAK HOSPODAŘÍ DOSPĚLÍ?

• Odkud se berou peníze?
• Jak s penězi platíme?
• Kam peníze přijdou?
• Výdaje povinné, nutné a zbytné.
• Na co máme kapesné?
• Co je to majetek a co bohatství?
• Kolik by vám stačilo každý měsíc peněz?
• Dokázal bych hospodařit jako rodiče?

4. třída 90 min Doporučujeme realizovat 
2 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 2 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.

Realizace výukových programů probíhá v rámci jedné ZŠ tak, aby se během dne ideálně realizovalo celkem 4x 45 minut výuky, respektive dle dohody. 
Časový fond lze přizpůsobit Vašim přáním a potřebám



FINANČNÍ GRAMOTNOST pro 1 st. ZŠ (5. třída)

NÁZEV OBSAH VĚK DÉLKA Doporučení

Základy finanční gramotnosti 
aneb 
ROZPOČET ANEB PLÁNOVÁNÍ 
PENĚZ

• Co musím každý měsíc zaplatit?
• Příjem neboli mzda.
• Jaká je průměrná mzda v ČR?
• Kolik peněz ze mzdy odvedeš státu?
• Co je to osobní nebo rodinný rozpočet?
• Co když peníze chybí nebo přebývají?
• Základní principy spoření.
• Co je to půjčka?
• Kolik za půjčku zaplatím a jak se tomu říká? 

5. třída 4 
vyučovací 

hodiny

Doporučujeme realizovat 
2 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 2 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.



FINANČNÍ GRAMOTNOST pro 2 st. ZŠ (6. a 7. třída)

NÁZEV OBSAH VĚK DÉLKA Doporučení

Finanční gramotnost
aneb 
PRÁCE S PENĚZI A PLATBY

• Jaké známe finanční instituce?
• Pro koho pracují lidé ve finančních institucích?
• Jak fungují platební nástroje a jaké známe?
• Platební nástroje a bankomat, terminál v obchodě apod.
• Jaké jsou druhy platebních karet a co se za tím skrývá?
• Půjčka aneb opravdu ji potřebuji?
• Bezpečnost znamená přemýšlet!
• Pojďme si vyzkoušet, jak správně a bezpečně platit, zvládneme to?

6. třída 4 
vyučovací 

hodiny

Doporučujeme realizovat 
2 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 2 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.

Finanční gramotnost
aneb
O PENĚZÍCH - MÁM JICH MOC 
ANEBO MÁLO

• Mám svůj sen - jak na to?
• Jak sestavit rozpočet domácnosti?
• Rozpočet mám s přebytkem, vyrovnaný nebo se schodkem. Co to 

znamená?
• Co je to spoření?
• Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?
• Kde si půjčit peníze - bezpečná půjčka.
• Co za to zaplatím?
• Lži, podvody a pravdy o půjčce, úvěru, spoření a investicích.

7. třída 4 
vyučovací 

hodiny

Doporučujeme realizovat 
3 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 3 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.



FINANČNÍ GRAMOTNOST pro 2 st. ZŠ (8. a 9. třída)

NÁZEV OBSAH VĚK DÉLKA Doporučení

Finanční gramotnost
aneb 
JAK VYJÍT S PENĚZI?

• Na začátku všeho je SEN.
• Na cestě k němu jsou POTŘEBY.
• Jak tedy mohu dojít ke svému SNU?
• Jak vyjít s tím, co mám aneb bez rozpočtu to půjde těžko!
• Čím jednou budu, práce nebo poslání?
• Když peníze chybí.
• Tvorba rezerv.

8. třída 4 
vyučovací 

hodiny

Doporučujeme realizovat 
3 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 3 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.

Finanční gramotnost
aneb
JAK HOSPODAŘIT A SPLNIT SI 
SVÉ SNY

• Na začátku všeho je SEN, už ho znám?
• Jaké potřeby jsou na mé cestě?
• Co potřebujeme k získání svobody?
• Mzda, povinné odvody - hrubý a čistý příjem (základ)
• Kým budu? Zaměstnanec x OSVČ, podnikatel x sociální zaměstnání.
• Kdy a co pojistit? Proč je to důležité.
• Finanční matematika aneb půjčka, úrok, úmor, RPSN atd.
• Ve vaší hlavě je SEN, nikoliv cesta do dluhů, exekucí a pod most!

9. třída 4 
vyučovací 

hodiny

Doporučujeme realizovat 
3 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 3 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.



STŘEDNÍ ŠKOLY



FINANČNÍ GRAMOTNOST pro SŠ a Gymnázia

NÁZEV OBSAH VĚK DÉLKA Doporučení

Finanční gramotnost 
aneb 
FINANCE PLNÍ SNY - POKUD 
JIM ROZUMÍŠ

• zaměstnání x poslání
• zaměstnanec x podnikatel
• hlavolam života - cesta ke splnění snů
• osobní rozpočet (příjmy, výdaje, povinné odvody a platby)
• pyramida peněz
• tvoření rezerv
• bohatství a majetek
• placení, tvorba ceny, inflace

1-2. 
ročník SŠ

2x 90 min Doporučujeme realizovat 
3 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 3 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.

Finanční gramotnost
aneb
BRZY UŽ SAMI ZA SEBE

• zaměstnanec x podnikatel
• hospodaření domácnosti
• rodinný rozpočet (příjmy, výdaje, povinné odvody a platby)
• výdaje zbytné a nezbytné
• přebytek a nedostatek finančních prostředků
• možnosti a úskalí finančního světa
• půjčky, úvěry, poplatky (úrok, RPSN)
• spoření, investice, dluhová past
• pojištění

3-4. 
ročník SŠ

2x 90 min Doporučujeme realizovat 
3 výukové programy během 

školního roku.  

Téma bude v takovém případě 
přizpůsobeno a rozděleno do 3 
bloků, čímž se zvýší efektivita 

přínosu pro žáky.



Pokud máte zájem o zakoupení pomůcek a her z měkké pěny naší vlastní výroby, 

deskových her a hlavolamů nebo hraček z měkké pěny a dalších pomůcek, 

které rádi používáme při námi připravovaných programech, 

neváhejte nás kontaktovat, případně navštivte náš e-shop:

HRY, HLAVOLAMY, POMŮCKY…

https://eshop.delametoprodeti.cz

nebo jednoduše koukněte na:

www.delametoprodeti.cz



KONTAKT

VOJTĚCH CETL
tel.: 724 127 545

e-mail: cetl@sofbu.cz

Ing. MARIE CETLOVÁ 
tel.: 724 858 437

e-mail: cetlova@sofbu.cz

www.delametoprodeti.cz
https://eshop.delametoprodeti.cz

https://www.facebook.com/delametoprodeti

Leberova 461
671 68 Šanov

IČ: 68016905
DIČ: CZ7603283798

IČ: 45637466
DIČ: nejsem plátce DPH


