
Návštěva žáků na 1. ZŠ v Plzni 

 

Dne 7. 3. 2018 jsme se zúčastnili výuky na 1. ZŠ v Plzni. Jelikož v prvních třídách se nyní 

probírá učivo s tématem lidského těla, byla jsem jednou z třídních učitelek oslovena, zda bych 

nemohla vstoupit do jejich výuky a seznámit prvňáčky s lidským tělem. Nápad se sešel 

s nápadem a rozhodla jsem se, že do výuky zahrnu i jednu z tříd oboru Zdravotnický asistent, 

a to třídu 2 CZA. 

Navštívili jsme třídu 1. D, kde pro děti byla připravena krátká prezentace, kdy ony samy 

vybíraly, jaký lidský systém je zajímá. Poté se rozdělily do center, kde naši žáci měli pro ně 

připravené aktivity a to velice zajímavé a hezky připravené. Do aktivit zahrnuli:  

 Kdo jsem – děti musely uhádnout, za jakou část těla jsou. Dostávaly nápovědy a 

všichni byly úspěšný. 

 Kvíz – kdy za pomocí didaktické tužky pracovaly s knihou o lidském těle. 

 Poznávání předmětů – v tajemné krabici měly děti předměty – fonendoskop, teploměr, 

reflexní kladívko, injekční stříkačku. Vše poznávaly dle hmatu a poté si o předmětech 

povídaly. 

 Křížovka  

 Pexeso 

 Vybarvování – musely si vybarvit kostlivce dle legendy, všichni opouštěly centrum 

s perfektně vybarvenou kostrou lidského těla. 

Poslední společný úkol celé třídy byl o přenosu infekční nemoci. Kdy paní učitelka dostala 

kelímek se slanou vodou a ostatní děti vodou čistou. Nikdo nevěděl, že tam slaná voda je. 

Poté mezi sebou chodili a přelévali si vodu jeden od druhého. Závěr byl takový, že měli 

všichni slanou vodu a infekce se mezi ně krásně rozšířila. 

 

Myslím, že akce se povedla, naše studentky byly nadšené a krásně se do vzdělávání mladších 

dětí zapojily. Žáci 1. ZŠ byli taktéž nadšeni. Dokazuje to i přiložená fotografie, kdy je znát, že 

čas strávený nad přípravou nebyl marný a úsměv dětí na rtech za to prostě stál. 

 

Mgr. Čagánková Eliška, DiS 

 

 

 

 

 

 



 

1.ZŠ  Plzeň, Západní 18. Třída 1. D – třídní učitelka Mgr. Klára Rybáriková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žákyně 2 CZA s vyučující – Mgr. Eliška Čagánková, DiS 

 


