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Organizace školního roku 

• Začátek školního roku: čtvrtek 1.9.2022 

• Podzimní prázdniny:  středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2022 

• Vánoční prázdniny:  pátek 23.12. až pondělí 2.1.2023 

(vyučování od úterý 3.1.2023) 

• Pololetní prázdniny:  pátek 3.2.2023 

• Jarní prázdniny:  pondělí 13.2. až pátek 17.2.2023 

• Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.2023 

• Konec školního roku:  čtvrtek 30.6.2023 



ZÁŘÍ: 

1. Planeta buněk 

2. Zrození 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a tematické akce: Pasování na školáky, Podzim, Kino 

 

ŘÍJEN:  

3. Tělesná stráž 

4. Kostní dřeň 

5. Krev 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Podzim, Halloween, Kino 

 

LISTOPAD: 

6. Krevní destičky 

7. Srdce 

8. Dýchání 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Podzim, Dušičky, Kino 

 

 



PROSINEC: 

9. Mozek 

10.   Neurony 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Zima, Mikuláš, Vánoční tvoření, Vánoce a Silvestr, Kino 

 

LEDEN: 

11. Oko 

12.    Ucho   

13.    Kůže 

14.    Ústa a zuby 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Zima, Nový rok, Tři králové, Kino 

 

ÚNOR: 

15.   Trávení 

16.   Játra 

17.   Ledviny 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Zima, Valentýn, Kino 

 



BŘEZEN: 

18.   Mízní soustava 

19.   Kosti a kostra  

20.   Svaly a tuky 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Jaro, Mezinárodní den žen, Den učitelů, Kino 

 

DUBEN: 

21.   Válka s toxiny 

22.   Očkování 

23.   Hormony 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Jaro, Velikonoce, Čarodějnice, Kino 

 

KVĚTEN: 

24.   Koloběh života 

25.   Obnovy a opravy 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Jaro, Máj, Den matek, Tři zmrzlíci, Kino 

 

 



 

ČERVEN: 

26.  A život jde dál 

Závěrečné shrnutí za školním rokem 

K tématu: po shlédnutí dílu společná diskuze a otázky, co jsme si zapamatovali, kvíz, … 

Další možnosti: knihy o lidském těle – prohlížení, čtení knih ve skupině, zajímavosti na 

internetu, omalovánky na dané téma, vlastní obrázky na dané téma, skupinový projekt za 

oddělení, tvoření/modelování z plastelíny, koláže, myšlenkové mapy … 

Téma a Tematické akce: Léto, Mezinárodní den dětí, Den otců, Vítání prázdnin, Kino 

 

 

 

 

 

 

 


