
VELKÉ PUTOVÁNÍ
SKŘÍTKA OSTRUŽINKY

Celoroční environmentální program
pro mateřské školy

a pro výuku prvouky
v 1. nebo 2. třídě základní školy



Obsah knihy

• Přehled doporučených očekávaných výstupů 
průřezového tématu Environmentální výchova 
a jejich vazba na jednotlivé pohádky

• 30 pohádek o skřítkovi Ostružinkovi (3 na 
každý měsíc školního roku)

• Náměty pro výtvarnou výchovu a pracovní 
činnosti ke každé pohádce



Obsah DVD
• Obrázky k zalaminování
• Náměty do výuky, pracovní listy, další aktivity, 

náměty do ostatních předmětů (TV, HV, ČJ, M, …)



Obrázky na DVD
• Obrázky jsou rozděleny podle měsíců, ke 

kterým se hodí do výuky.

• Jsou uloženy ve formátu .pdf



Další materiály na DVD
• Jsou rozdělené buď

podle měsíců 
(k dispozici

ve formátu .pdf

i ve Wordu)

• nebo roztříděné

tematicky
(pouze ve formátu .pdf)



Pohádky

• Všechny jsou zde uvedené proto, abyste si je 
(v případě, že je budete chtít číst společně s 
dětmi) mohli vytisknout a neničili si knihu při 
kopírování.

• Některé děti si navíc černobílé obrázky rády 
vybarví.

• Pokud budete chtít měnit písmo (např. pro 
genetickou metodu čtení), jsou zde i ve Wordu



Náměty do hodin
• Nejedná se o přesný popis hodiny prvouky, 

který by dával přesný návod, co, kdy a jak 
dělat

• Jsou doplněné náměty do dalších předmětů a 
teoretickými informacemi pro učitele



Aktivity

• Jedná se o osmisměrky, křížovky, doplňovačky, 
klikatice, …

• Dále texty písniček, básničky, pověsti a 
legendy

• Využít je můžete jako motivaci k tématu, které 
děti čeká, a zároveň k procvičení, upevnění 
toho, s čím se již seznámily

• V úvodu knihy je podrobněji popsán způsob 
práce s těmi méně obvyklými typy aktivit



Pracovní listy

• Jsou připravené ke každému tématu a určené 
ke kopírování.

• V prvním pololetí jsou odlišené pro prvňáky 
(vhodné i pro genetickou metodu) a pro 
druháky.

• Všechny pracovní listy mají i verzi řešení.



Aplikace pro SMART tabule

• Jsou připravené pro každý měsíc (i když ne pro 
každé téma).

• Některé jsou určené pro společnou práci s 
učitelem, na jiných mohou pracovat děti samy 
(např. ve skupině), kdy jim program sám 
zkontroluje, zda úkol splnily správně.



Ověření

• Celá kniha prošla celoročním ověřováním ve 
dvou prvních a ve dvou druhých třídách.

• Na základě připomínek od paní učitelek byly 
materiály upravovány.


