
Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 

 

 

Dodatok č.1/2021 

 

k Školskému vzdelávaciemu programu 

Objavujeme svet 

zo dňa 18.10.2017 

 

 

mení sa:  

Tematické okruhy školského vzdelávacieho programu ,,Objavujeme svet“ 2019/2020 

Mesiac Tematický okruh Téma 

 

September 

 

Škôlka a život v nej 

- nové prostredie, sociálne 

vzťahy v MŠ, pravidlá spolužitia 

Vitajte v škôlke 

Máme nových kamarátov 

Kto sa o nás stará 

Prišla jeseň – počasie 

Október Jeseň 

- pochopenie javov okolo seba 

Jeseň v ovocnom sade 

Na poli a v záhrade 

Les a jeho tajomstvá 

Bezpečne v škôlke i v okolí 

November Život v našej dedine  

- spôsob zachovávania ľudových 

tradícií  

Ja a moje telo – ako  funguje  

Evička nám ochorela – starostlivosť o zúbky 

Týždeň detskej tvorivosti  

Dechtické hody 

December Rodina a spoločnosť 

- potreby a ich uspokojovanie, 

súvislosti vo vzťahoch 

a rešpektovanie  

Rozprávka prvej adventnej nedele 

Čakáme na Mikuláša 

Vianočné zvyky a tradície 

Vianoce v MŠ a doma 

Január Zima  

- prežívanie vzťahu k prírode, cit 

zodpovednosti  

Časové vzťahy – nový rok 

V kráľovstve snehu a ľadu 

Zvieratká a vtáčiky v zime 

Predmety a ich vlastnosti 

Február Svet okolo nás 

- riešenie jednoduchých 

problémov 

Papierový svet  

Fašiangový karneval 

Z rozprávky do rozprávky 

Z rozprávky do rozprávky 

Marec Rytmy času 

- pochopenie zmien ako súčasti 

života 

Hráme sa na remeslá 

Kamarátka kniha 

Príroda sa prebúdza 

Kde žijete zvieratká  



Apríl Naša Zem 

- ekosystém - súvislosti v prírode 

Veľká noc  

Veľká noc  

Naša krásna Zem 

Zvieratká z blízka a z ďaleka 

Máj Ku komu patríme 

- citový život môj a iných  

Jarná záhradka  

Mamička má sviatok 

Život v tráve 

Nasadať! Ideme  

Týždeň detskej tvorivosti – MDD 

Jún Naša vlasť 

- vytváranie vzťahu k miestu, 

kam patrím 

Slovensko – moja domovina 

Voda – život pri vode 

Prichádza leto  

Dovidenia škôlka 
 

 

 

Vypracovala 

dňa: 09.07.2021 

 

 

........................................... 

Mgr. Blanka Štefaničková 

zástupkyňa riaditeľky pre MŠ 

Prerokovaný  v pedagogickej rade  dňa: 24.8.2021  

Prerokovaný v rade školy  

dňa:  

 

 

....................................... 

PaedDr. Svetlana Oravcová 

predseda rady školy 

Schválený zriaďovateľom  

dňa:  

 

 

....................................... 

PhDr. Karol Zachar 

starosta obce 

Miesto a dátum vydania 

Dechtice dňa:  

 

 

....................................... 

PhDr. Svetlana Zacharová 

riaditeľka ZŠ s MŠ, Dechtice 514 

 


