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CELOROČNÍ HRA: PIRÁTI – CESTOVÁNÍ PO OSTROVECH 
 

 

Hra bude probíhat po celý školní rok a bude rozdělena na deset částí – deset měsíců ve 

školním roce. Každý měsíc je jeden ostrov a k němu přiřazeny pirátské symboly. 

 Než začneme plout od ostrova k ostrovu, vyrobí si každé oddělení loď, vymyslí její 

název a název celé posádky. Také nesmí chybět pirátská hymna a palubní řád. 

 Na jednotlivých ostrovech budou děti plnit úkoly, vyrábět, soutěžit a hrát hry 

s pirátskou tematikou. Za jednotlivé splněné úkoly budou děti dostávat zlaté, stříbrné  

a bronzové „mince“ – podle obtížnosti, které si budou lepit na vlastnoručně vyrobený pytlík. 

Děti musí získat určitý počet mincí, aby se mohly účastnit pirátských zkoušek a najít pirátský 

poklad. 

 Během roku budeme číst knihy s pirátskou tematikou a pouštět si pohádky a filmy pro 

děti s touto tematikou. 

 

PIRÁTSKÁ HYMNA 

Nic lepšího v světě není než ta slaná louže, 

vítr fouká, voda pění, škuner po ní klouže. 

Johoho, johoho, pojďme všichni do toho. 

 

PALUBNÍ ŘÁD  

1. Posloucháme kapitána 

2. Jsme kamarádi 

3. Pomáháme si  

4. Nepereme se 

5. Udržujeme pořádek 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁŘÍ  

 

Ostrov pirátů       symbol pirát 

-  povídání si o prázdninách       

- seznámení s celoroční hrou na piráty 

- seznámení s palubním řádem a hymnou 

VV činnost -  omalovánky 

                    -  výroba pytlíku na mince 

          - složení posádky (obličej piráta)   

Pohybová činnost - soutěž Piráti 

                               - hra Ostrovy 

-  pirátská četba 

                                                                             

ŘÍJEN        

 

Větrný ostrov        symbol vlajka 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

                    - výroba pirátské vlajky 

          - pirátské tričko a šátek – potisk a malování na textil 

Pohybová činnost – soutěž Chůze po laně 

                      - hry Na piráta; Případ ztroskotání 

- pirátská četba  

- pexeso 

- DVD pohádka – Piráti! 

 

 

LISTOPAD         

 

Ostrov odvahy        symbol meč 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

       - výroba pirátského meče 

       - výroba pirátského háku 

Pohybová činnost – soutěž Záchrana tonoucího 

         - hra Hledání ve spleti lan 

- pirátská četba 

- DVD pohádka – Tajemství Ostrova lebek 

 



PROSINEC 

 

Ostrov smyslů        symbol kotva 

VV činnost -  omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…)  

        – výroba kotvy 

                   -  pečení perníčků – námořnické motivy (ryba,…) 

Pohybová činnost – hra Najdi rybu podle hmatu 

                                - hra Signál o poloze lodi 

                                - soutěž Poznávání podle čichu, hmatu, chutě  

- pirátská četba          

- DVD pohádka – pár dílů s pirátskou tématikou (večerníčky – Bob a Bobek,…)  

 

 

LEDEN 

 

Ostrov úsměvů       symbol klobouk 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

       - výroba pirátského klobouku a pásky přes oko 

       - výroba karnevalových masek 

Pohybová činnost – soutěž Kutálení míče mezi lany 

           - soutěž Krmení pirátů 

           - hra Vyjíždíme na plavbu a beru si s sebou… 

- pirátská četba 

- pexeso 

- DVD pohádka – Poklad na ostrově  

 

 

ÚNOR 

 

Tančící ostrov        symbol kormidlo 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

      – výroba kormidla 

                     - mořská panna 

Pohybová činnost – soutěž Smotávání lana 

                                - hra Ukryté poklady 

- pirátská četba 

- DVD pohádka – Zvonilka a piráti 



BŘEZEN 

 

Duhový ostrov        symbol papoušek 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

       - výroba papouška  

       - výroba palmy 

Pohybová činnost – soutěž Vázání uzlů 

                                - soutěž Odhad měření lana 

                                - hra Útěk pirátských zajatců 

- pirátská četba 

- pexeso 

- DVD pohádka – Obludy a piráti 1  

 

 

DUBEN     

    

Rybářský ostrov       symbol loď 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

                    – pirátská loď 

       - mořští živočichové 

Pohybová činnost – soutěž Rybolov 

          - hra Na žraloka 

- pirátská četba 

- DVD pohádka – Obludy a piráti 2 

 

 

KVĚTEN 

 

Ostrov dálek        symbol dalekohled 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

                    – výroba dalekohledu 

      -  vzkaz v láhvi, skládání mapy, morseovka 

Pohybová činnost – soutěž Tref se 

                                - hra Kufr trochu jinak 

- pirátská četba 

- pexeso 

- DVD pohádka – Obludy a piráti 3 



ČERVEN 

 

Tajuplný ostrov       symbol poklad (maják) 

VV činnost – omalovánky, pracovní listy (spojovačky, doplňovačky,…) 

                     - výroba majáku 

Pohybová činnost – pirátské zkoušky 

                                - hledání pokladu  

- pirátská četba 

- DVD pohádka – pár dílů s pirátskou tématikou (večerníčky – Bob a Bobek,…)  

- vyhodnocení celoroční hry 

 

Kromě plnění celoroční hry se budeme věnovat i jiným činnostem dle zájmu dětí, jako 

například pobytu venku, individuálním hrám, společné četbě, apod. 

 

  

 

 

 


