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1 IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Adresa:  Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice, 

 687 12 Bílovice 440 

Ředitel školy: Mgr. Tomislav Kolařík 

Vychovatelky:  Marcela Janečková, Eva Samsonková 

Telefon:   Základní škola 572 587 189 

               Školní družina 721 199 579 

Web:  www.zs-bilovice.cz 

2 VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 

Vzhledem k věkové skladbě dětí je tento program tvořen na pět let. 

3 CHARAKTERISTIKA  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

Školní družina má 2 oddělení. Kapacita školní družiny je 60 dětí. Do jednotlivých oddělení 

může být zapsáno max. 30 dětí. 

Školní družina je určena žákům 1. – 5. tříd. Žáci vyšších tříd mohou být do školní družiny 

zapsáni v případě volných míst po zapsání všech zájemců z řad mladších žáků. 

Provozní doba školní družiny je od 11.20 do 16.00 hod. Zákonní zástupci dětí jsou s ní 

seznámeni na začátku příslušného školního roku. Tato provozní doba platí po celý školní 

rok mimo prvního a posledního dne školního roku (zpravidla 1. 9. a 30. 6.). V době 

prázdnin se činnost školní družiny po dohodě se zřizovatelem přerušuje. 

Po dobu celého odpoledne je dětem k dispozici k dodržování pitného režimu čaj ze školní 

jídelny. 

4 ZPŮSOB  PŘIHLÁŠENÍ  A  ODHLÁŠENÍ 

Do školní družiny jsou žáci přijímáni podle těchto kritérií (do naplnění kapacity): 

1) žáci prvních tříd, 

2) žáci druhých tříd k pravidelné docházce. (Pravidelnou docházkou se rozumí 

minimálně tři dny v týdnu nejméně do 13.30 h), 
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3) žáci třetích tříd k pravidelné docházce (do naplnění kapacity školní družiny), 

4) žáci vyšších ročníků k pravidelné docházce (pouze v případě volné kapacity a 

rozhodující bude délka pobytu ve školní družině), 

5) v případě volné kapacity mohou být poté zapsáni i žáci, kteří nesplňují podmínku 

pravidelné docházky (méně dní v týdnu, kratší doba). 

Žáci nezapsaní k pravidelné docházce (čekající na kroužky, po kroužcích, po náboženství, 

apod.) se mohou zúčastnit činností družiny, pokud počet dětí v oddělení v danou dobu 

nepřesáhne 25, a to na základě předchozí domluvy zákonných zástupců s vedením školní 

družiny. Za předpokladu, že budou žáci dbát pokynů vychovatelky a dodržovat stanovená 

pravidla  jednotlivých oddělení. 

Mimořádných akcí, pořádaných školní družinou, se mohou zúčastnit i nezapsaní žáci 

v případě volné kapacity a po předchozí domluvě s vychovatelkou, pořádající danou akci. 

Za předpokladu, že budou žáci dbát pokynů vychovatelky a dodržovat stanovená pravidla. 

Zápis do školní družiny probíhá první den školního roku ve školní družině. 

Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemné přihlášky, kterou je třeba 

odevzdat nejpozději do tří pracovních dnů ve školní družině. O přijetí žáka rozhoduje 

ředitel školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhodují vychovatelky. V průběhu 

školního roku lze dítě přihlásit, jen pokud nejsou oddělení naplněna do plného počtu. 

Odhlášení žáka ze školní družiny je nutné provést písemnou formou. 

Při opakovaném porušování Řádu školní družiny, ohrožování zdraví a bezpečnosti vlastní i 

ostatních, častém nerespektování pokynů vychovatelky, může být žák ze školní družiny 

vyloučen. O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. 

5 MATERIÁLNÍ  PODMÍNKY 

Školní družina má k dispozici tři samostatné místnosti, které jsou členité. Pro zájmové a 

rukodělné činnosti je část místnosti vybavena stoly a židličkami. Ke hře se stavebnicemi, 

při rozhovorech v komunitním kruhu a při odpočinkových činnostech využívá část 

místnosti, která je pokrytá kobercem. Oddělení jsou vybavena stavebnicemi, hračkami, 

stolními hrami a výtvarnými potřebami, ale také televizí s videem, kazetovým 

přehrávačem, DVD přehrávačem a počítači. K dispozici má také stůl na stolní tenis, který 
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je umístěn v chodbě školní družiny. Pro svou činnost může dále využívat cvičnou 

kuchyňku, tělocvičnu, školní hřiště s průlezkami a trampolínou. 

6 EKONOMICKÉ  PODMÍNKY 

Měsíční poplatek za pobyt dítěte ve školní družině stanovuje ředitel školy vždy k 1. 9. 

příslušného školního roku. Platí se šekem nebo bankovním převodem na účet školní 

družiny ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Splatnost první 

splátky je do konce září, splatnost druhé do konce ledna. 

7 PERSONÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ 

Obě vychovatelky splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost. Chovají se a 

jednají profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a 

metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině. 

Vychovatelky v naší školní družině jsou iniciátorkami a průvodkyněmi dětí při nabízených 

činnostech, které mohou řídit přímo i nepřímo. Navozují jednotlivé činnosti, motivují děti 

k těmto činnostem, umožňují jim rozvíjet jejich zájmy a spolu s dětmi jednotlivé činnosti a 

jejich výsledky hodnotí. Smyslem jejich práce je probouzet v dětech aktivní zájem o okolí, 

rozvíjet jejich přirozenou zvídavost, chuť navazovat sociální kontakty, rozvíjet komunikaci 

mezi dětmi. 

Vychovatelky v naší školní družině se snaží vytvořit dětem příznivé sociální klima, 

vzbuzovat vybranými aktivitami zájem o jednotlivé činnosti, podporují rozvoj sebevědomí 

a dalších pozitivních stránek osobnosti u dětí.  Mají právní povědomí a znají bezpečnostní 

předpisy pro práci s dětmi. 

8 CÍLE  VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ 

Cílem výchovy ve školní družině je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. 

Cílem naší práce je: 

 nabízet dětem smysluplné využití volného času, 

 rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, 

 učit děti mezilidské komunikaci, 

 učit děti spolupráci a toleranci, 
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 učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost, 

 vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů, 

 rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii, 

 cvičit paměť, postřeh a soustředění, 

 vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí, 

 vést děti k tvořivosti, 

 podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu, 

 utvářet pracovní návyky a vztah k práci, 

 vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů, 

 posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry, 

 vést děti k citlivému vnímání prostředí i přírody, 

 zaměřit se na citovou výchovu (snažit se zastavit nebo omezit zvýšenou agresivitu), 

 vytvářet si pozitivní představu o sobě i druhých, umět projevit empatii, 

 zlepšovat kamarádské vztahy mezi dětmi, upevňovat kladné vztahy mezi dětmi a 

vychovatelkou. 

Cílem činností v naší školní družině je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí: 

1) Komunikativní – dítě umí formulovat své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle 

a kultivovaně. Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse. 

Umí pracovat s obrazovými materiály a textem v rozsahu svých znalostí. Přemýšlí o 

nich a tvořivě je využívá. 

2) K řešení problémů – dítě vnímá nejrůznější problémové situace, přemýšlí o nich, 

hledá vhodná řešení. Snaží se je řešit samostatně. Uvědomuje si zodpovědnost za 

svá rozhodnutí. 

3) Sociální a personální – dítě umí pracovat ve skupině, podílí se na tvorbě pravidel 

soužití, respektuje druhé, přispívá k upevňování dobrých vztahů ve skupině, 

v případě potřeby poskytne druhému pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní 

představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování. 
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4) Občanské – dítě respektuje přesvědčení druhých, váží si jich, odmítá hrubé 

zacházení, je vědomo si svých práv a povinností. Rozhoduje se podle dané situace a 

dokáže podle svých možností poskytnout účinnou pomoc. Aktivně a tvořivě se 

zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické 

souvislosti, má kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, chrání své zdraví. 

5) Pracovní – dítě používá bezpečně a účinně svěřené nástroje, vybavení a materiály. 

Dodržuje vymezená pravidla, především v souvislosti s bezpečností práce. Dokončí 

rozdělanou práci. Udržuje kolem sebe pořádek. 

6) K učení – dítě vybírá vhodné metody a strategie, plánuje, vyhledává a třídí 

informace, uvádí věci do souvislostí. 

7) K trávení volného času – dítě se aktivně podílí na tvorbě plánu činností, umí 

nakládat se svým volným časem, umí si zvolit vhodnou činnost, má své vyhraněné 

zájmy a záliby, umí říci ne nevhodným nabídkám. 

Očekávané výstupy na konci vzdělávacího období: 

- děti rozumí tomu, co znamená aktivní trávení volného času, 

- mají vytvořen kladný vztah k pohybu a sportování, 

- umí samostatně pracovat, 

- umí se samostatně rozhodnout, 

- děti jsou tvořivé a zručné, 

- mají radost z procesu tvoření, 

- umí používat pracovní a ochranné pomůcky, 

- děti mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, 

- děti jsou seznámeny se zdravým životním stylem (stravovací návyky, pitný režim, 

hygienické návyky), 

- objektivně hodnotí své chování a dovedou přijímat jeho důsledky, 

- znají pravidla soužití, 

- dbají na svou bezpečnost a předcházejí úrazům, 

- umí se chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních, 

- umí si zvolit zájmovou činnost podle svých možností, schopností a zájmu, 
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- dokončí rozdělanou práci, 

- formulují své názory a postoje, 

- umí odpočívat a relaxovat, 

- umí naslouchat druhým a brát na ně ohledy, 

- aktivně se zapojují do společných činností, 

- umí pojmenovat svůj problém a hledat řešení, 

- dokáží druhé požádat o pomoc a také ostatním svou pomoc nabídnout, 

- spolupodílí se na tvorbě plánu a přípravě činností. 

 

9 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Výchovně vzdělávací činnosti v naší školní družině probíhají v souladu s Vyhláškou 

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a 

zájmové činnosti, podle tohoto vzdělávacího programu. Do denního režimu jsou zahrnuty 

také spontánní aktivity, především v rámci koncové družiny, odpoledních klidových 

činností a při pobytu venku. 

Naše školní družina realizuje i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a 

tematickou rekreační činnost, které se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni do 

školní družiny k pravidelné docházce. Jedná se většinou o jednorázové akce – besídky, 

karneval, sportovní akce apod. Aktivit, které probíhají mimo areál školy, se děti mohou 

zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Některých z těchto aktivit se 

mohou účastnit děti společně se zákonnými zástupci a dalšími zájemci. 

Cílem školní družiny je využívat efektivně volný čas dětí. Týdenní rozvrh činností je 

sestavený tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídaní klidných a pohybově 

náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Kromě 

těchto činností pořádá školní družina pro děti vědomostní a zábavné soutěže, ale také 

sportovní hry. 

Pravidelné činnosti – jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména 

organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. 

Příležitostné akce – přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do 

standardní skladby činností. Připravují je zpravidla obě oddělení společně. 
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Spontánní aktivity – zahrnují každodenní klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po 

organizované části pobytu ve školní družině) nebo tzv. koncové družině, kdy jsou 

slučována oddělení. 

Odpočinkové činnosti – chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové 

činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnost), 

který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování – např. závodivé hry při 

pobytu venku nebo v tělocvičně. 

Příprava na vyučování – nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnujeme 

do ní i didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme 

poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. 

10 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

V naší školní družině se zaměřujeme především na osobnostní a sociální výchovu a 

výchovu k trávení volného času. V návaznosti na školní vzdělávací program naší školy se 

snažíme nejen o rozvoj všech klíčových kompetencí, ale především o rozvíjení 

komunikačních a sociálních dovedností. 

K dosažení stanovených cílů chceme využívat zejména těchto výchovně vzdělávacích 

strategií: 

 skupinová práce, 

 individuální práce, 

 komunitní kruh, 

 výklad, 

 dramatizace, 

 práce s knihami, časopisy Mateřídouška a Pastelka, 

 vyprávění, 

 rozhovor, 

 pozorování, 

 hra, 

 práce s internetem, 
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 soutěže, 

 výstavy, 

 besedy, 

 kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy, 

 vycházky, 

 pohybové aktivity, 

 odpočinek, relaxační techniky, 

 praktické dovednosti, 

 řešení problémových úloh. 

Při volbě témat činností v naší školní družině vycházíme mimo jiné také z  Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně z vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět, který je vytvořen pro 1. stupeň základní školy. Rozvíjí poznatky, zkušenosti a 

dovednosti získané v rodině a v předškolním vzdělávání. Je rozdělen do pěti okruhů, ze 

kterých i my při své práci vycházíme: 

1) Místo, kde žijeme – společně s dětmi se seznamujeme s jejich nebližším okolím 

(rodina, obec, škola, společnost). Seznamujeme se se školním prostředím a s 

okolím školy, snažíme se dozvědět něco o jednotlivých obcích, ve kterých děti žijí.  

Věnujeme se dopravní výchově. Pomáháme u dětí vytvářet vztah ke svému bydlišti, 

k naší zemi. 

2) Lidé kolem nás – učíme se základům vhodného chování, upozorňujeme na význam 

a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. Seznamujeme děti 

s významem pravidel nejen při hře, ale také v celém životě, věnujeme se základním 

právům a povinnostem každého člověka. Učíme děti všímat si svého okolí a 

rozpoznávat problémové situace. 

3) Lidé a čas – společně s dětmi se seznamujeme s významem času, vývojem života a 

společnosti. Učíme se orientaci v dějích a čase. Hledáme některé historické 

souvislosti. 

4) Rozmanitost přírody – poznáváme Zemi jako planetu sluneční soustavy. Sledujeme 

rozmanitost živé i neživé přírody a vliv lidské činnosti na přírodu. Věnujeme se 

významu ochrany přírody a životního prostředí. 
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5) Člověk a jeho zdraví – rozvíjíme hygienické návyky a věnujeme se otázkám 

zdravého životního stylu. Vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví a zdraví 

ostatních. 

Do okruhu témat činností ve školní družině jsou zařazena také průřezová témata a to 

především týkající se osobnostní a sociální výchovy, environmentální výchovy, 

multikulturní a mediální výchovy. Dalším důležitým průřezovým tématem, které není 

vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ale je do činností 

školní družiny zařazeno, je výchova k trávení volného času. 

11 PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 Individuální přístup. 

 Příjemné prostředí. 

 Rozdělení pracovních úkolů na dílčí části. 

 Vybavení didaktickými pomůckami. 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Možnost podílet se na tvorbě programu. 

 Spolupráce se zákonnými zástupci dětí. 

 Aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální 

inteligence. 

 Spolupráce se školou. 

12 HODNOCENÍ 

Hodnocení jednotlivých činností probíhá většinou formou společné diskuse s dětmi na 

závěr jednotlivých činností, vychovatelkou a to nejen na závěr, ale také v průběhu činností. 

Měřítkem pro hodnocení činností v naší školní družině je především zájem dětí účastnit se 

programu, jejich chuť podílet se na jeho vytváření. Dalším z měřítek jsou i rozhovory se 

zákonnými zástupci dětí, pozorování jednotlivých dětí a jejich vývoje, sledování výsledků 

jejich práce. 
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13 BEZPEČNOST PŘI ČINNOSTECH VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Ve školní družině vychovatelky při všech činnostech dbají na bezpečnost dětí (nejen 

fyzickou, ale také sociální a emocionální) a na předcházení rizikovým situacím nebo 

úrazům. Vedou děti k odpovědnosti za své chování, svou bezpečnost i bezpečnost ostatních 

účastníků při jednotlivých činnostech. 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 

- vhodná struktura činností a skladba zaměstnání, 

- dodržování pitného režimu, 

- zdravé prostředí užívaných prostor (vlastní nově vybavené prostory, odpovídající 

světlo, teplo, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku atp.), 

- bezpečné pomůcky, 

- ochrana účastníků před úrazy, 

- dostupnost prostředků první pomoci (školní družina je vybavena vlastní 

lékárničkou), kontaktů na lékaře, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat 

první pomoc. 

Psychosociální podmínky: 

- příznivé sociální klima, vytváření pohody prostředí, otevřenost a partnerství 

v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhým, 

- respekt k potřebám jedince, činnost vycházející ze zájmu účastníků, osvojování si 

praktických dovedností, hlavním momentem v činnosti je všestranný prospěch 

dítěte, 

- věková přiměřenost a motivující hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a 

individuálním pokrokem, 

- ochrana před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy, 

- spoluúčast všech dětí na plánování činnosti, na jejím řízení i následném hodnocení. 

Na začátku školního roku každá vychovatelka ve svém oddělení děti seznámí s vnitřním 

řádem školní družiny a společně s dětmi si určí pravidla soužití ve školní družině. 
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Osnova poučení o bezpečnosti 

Poučení dětí o chování a bezpečnosti při činnostech ve školní družině – neopouštět 

prostory činnosti bez vědomí vychovatelky, dbát jejích pokynů, úklid aktovek, odpadky, 

úklid pomůcek, dodržování pitného režimu, zákaz házení (čímkoliv) v prostorách třídy, 

případné úrazy neprodleně ohlásit vychovatelce (sebemenší), bezpečné chování, atd. 

Při přesunech (po chodbách školy i mimo budovu školy) – pohyb ve dvojicích, smluvené 

signály, čekat na smluvených místech, neběhat na chodbách, chůze po schodech, nebezpečí 

srážky, uklouznutí, pádu, atd. 

Při činnostech v tělocvičně, na hřišti a v prostoru před školou – nevstupovat do tělocvičny 

ani na hřiště bez vědomí vychovatelky (hromadné příchody), nevstupovat do nářaďoven 

bez přítomnosti vychovatelky, nelézt na žebřiny a další nářadí pokud to není součástí 

probíhající činnosti, neopouštět prostor bez vědomí vychovatelky, dodržovat smluvené 

signály a pokyny vychovatelky při všech činnostech, zákaz běhání s klacky, házení šiškami, 

klacky, kameny apod., bezpečné chování, atd. 

Přecházení přes silnici – používání přechodů pro chodce, nepřecházet mezi zaparkovanými 

auty, pravidla pro rozhlédnutí (vlevo, vpravo, vlevo), odhad vzdálenosti a rychlosti 

blížícího se vozidla, přecházení od autobusu (ne před autobusem, opatrnost při přecházení 

za stojícím autobusem – nebezpečí projíždějících vozidel), rozhlédnout se na každé i malé 

silnici, atd. 

Na zastávkách autobusu, při vystupování, nastupování a při jízdě autobusem – úzký prostor 

na chodnících u autobusových zastávek, neběhat, nehonit se, nebezpečí kolem 

zaparkovaných autobusů, při nastupování a vystupování se nestrkat, pozor na vysoké 

schody, nástup předními dveřmi, výstup (většinou) zadními dveřmi, v autobuse nekřičet, 

nepobíhat, postupuji co nejdále dozadu, případně sedět, aktovky ze zad, pevně se držet, 

nezapomenout na pravidla slušného chování, bezpečné chování, atd. 

Chůze po silnici a po chodníku – chůze po silnici: vlevo, při krajnici, nejvýše dva vedle 

sebe, v útvaru vpravo při krajnici, hlídat rozestupy, reflexní vesty pro alespoň první a 

poslední dvojici, smluvené signály; chůze po chodníku: vpravo, neběhat, dávat pozor na 

překážky (zaparkovaná kola, různé značky a cedule“, pozor na vjezdy a výjezdy aut, 

bezpečné chování, atd.) 
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Jízda na kole a kolečkových bruslích – přilby, chrániče, využívání cyklistických stezek, 

dodržování dopravních předpisů (jízda po silnici a po chodníku), výbava kola, atd. 

Setkání s neznámým člověkem – pozdravit, ale neodpovídat na dotazy osobního rázu (věk, 

adresa, kdo je doma apod.), nikam s ním neodcházet, nic si od něj nebrat, při pocitu 

sledování zajít do obchodu, oslovit známé lidi, požádat o pomoc sousedy, informovat 

zákonné zástupce, učitele, atd. Při nevhodném chování i známých lidí informovat zákonné 

zástupce, učitele, atd. 

Setkání s neznámým zvířetem – nehladit, nedráždit, nekrmit (obejít obloukem), zachovat 

klid (neutíkat, nezvedat ruce, pozor na prudké pohyby), při jízdě z kola (pokud vás sleduje) 

sesednout a pokračovat pěšky v klidu, při kontaktu umýt ruce, v případě pokousání nebo 

poškrábání informovat dospělou osobu, atd. 

V blízkosti otevřeného ohně – pozor na hořlavé materiály (papír, látky, barvy, apod.), 

neběhat, nenatahovat se přes otevřený oheň, neskákat přes něj, nenapalovat předměty 

(klacky, špejle apod.), nevhazovat nic do ohně, poslouchat pokyny vychovatelky, 

nezapalovat oheň bez dozoru dospělého, při opékání buřtů pozor na jehly na opékání (ostré, 

horké), případný úraz okamžitě nahlásit, atd. 

Práce s ostrými předměty – (nože, nůžky, kružítka, tužky, jehly, dlátka, pilky, apod.), 

nechodit s nimi, neběhat ani kolem ostatních, sedět, když chci pro něco dojít nebo se 

natáhnout, tak ostrý předmět odložit, nešermovat, nezkoušet ostrost na sobě ani nikom 

(ničem) jiném, nestrkat se, používat tyto nástroje pouze k určenému účelu, dbát pokynů 

vychovatelky, případný úraz okamžitě nahlásit, bezpečném chování, atd. 

V zimním období – na náledí (zvýšená opatrnost při chůzi, neběhat, pozor v blízkosti 

vozovky a při přecházení, neklouzat se), nebezpečí ukrytá pod sněhem (zasypaná 

nebezpečná místa a překážky, led apod.), padání sněhu ze střech, rampouchy, koulování, 

v předjaří tání ledu a sněhu, atd. 

Při koupání – neskákat do neznámé vody, plavat jen podle svých možností, v neznámé 

vodě jen kde stačím, vždy pod dohledem dospělého, dvě hodiny po jídle, pozor na uhřátí, 

křeče a teplotu vody, atd. 

Při zimních sportech – ochranné pomůcky, dodržování pravidel na sjezdovce, vhodná 

místa, blízkost silnice, lesa, při bruslení dostatečně pevný led, pozor na okraje, jezy, led na 

řece, potoce apod., dohled starší osoby, nechodit sám, atd. 
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Používání zábavné pyrotechniky – nikdy sám, většina prodejná až od 18. let, při sledování 

bezpečná vzdálenost, nedržet v ruce, číst pokyny a návody, velké nebezpečí úrazu a požáru, 

atd. 

Bezpečný internet a mobilní telefon – nesdělovat nikomu osobní údaje (celé jméno, adresu, 

věk, apod.), opatrnost při zveřejňování fotografií (ne vše se smí zveřejnit), přeposílání 

nevhodných informací, nereagovat na nabídky k osobnímu setkání (informovat o takové 

nabídce zákonné zástupce, učitele, atd.), nebezpečí ukrytá v tzv. sociálních sítích (facebook 

apod.), šikana prostřednictvím internetu a mobilního telefonu, videa a jejich zveřejňování, 

atd. 

Poučení před prázdninami – sám doma (neotvírat cizím lidem, nelézt po výškách, pozor na 

elektřinu a plyn, nerozdělávat oheň, nezapalovat svíčky…), setkání s cizími lidmi, zvířaty, 

úrazy při hrách a sezónních sportech, dodržování dopravních předpisů, bezpečné chování 

při všech činnostech, atd. 

Bezpečné chování – takové chování, kterým vědomě neohrozím svou bezpečnost ani 

bezpečnost nikoho jiného (přemýšlení při všem, co dělám). 

Poučení dětí vychovatelka zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce s vyznačením 

datumu, kdy bylo provedeno. 

Dále jsou děti poučeny o bezpečnosti před zahájením každé činnosti. 

14 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

V naší školní družině se zaměřujeme především na nespecifickou primární prevenci. Naším 

cílem je prohlubovat dovednosti dětí, jak chránit své zdraví, znát jeho hodnotu a rozvíjet 

sociální dovednosti a zdravé sociální vztahy. 

Vycházíme z toho, že každá nová činnost, která dítě zaujme a pracuje na ní s nadšením, ho 

odvádí od stereotypu všedního dne a touhy zkoušet nepoznané. Společně s dětmi se 

snažíme formou kooperativních činností vytvářet zdravé vztahy mezi dětmi navzájem, 

posilovat sebevědomí dětí, jejich ochotu pomáhat druhým, všímat si lidí kolem sebe, 

odmítat všechny formy násilí, orientovat se v krizových situacích a snažit se je řešit. 

Seznamujeme děti se zdravotními riziky spojenými se špatným životním stylem, 

s kouřením, alkoholem, užíváním drog a léků a se způsoby odmítání návykových látek. 

V rámci výchovy k volnému času nabízíme dětem množství aktivit, na jejichž přípravě se 
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podílejí a tím se učí najít si svou oblíbenou činnost, které se mohou ve svém volném čase 

věnovat. 

15 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ 

 Užívat spontánně celé prostředí školní družiny při dodržení smluvených pravidel. 

 Vybrat si jestli se zúčastní vychovatelkou nebo ostatními dětmi nabízených aktivit. 

 Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost. 

 Podílet se na plánování a vytváření programu. 

 Podílet se na rozhodování o společných záležitostech. 

 Vyjadřovat svůj názor, naslouchat jiným, hledat společná řešení. 

 Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. 

16 PRAVIDLA SOUŽITÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 Neopouštět prostor činností bez domluvy s vychovatelkou. 

 Dodržovat hygienu. 

 Neničit věci, práci a úsilí druhých. 

 Vracet věci na své místo. 

 Dokončit započatou práci. 

 Nekřičet, používat vhodná slova. 

 Umět požádat o pomoc, poděkovat. 

 Neubližovat si, ale pomáhat, je-li třeba. 

 Při neshodě vyjednávat. 

 Domluvit se vždy předem na pravidlech a dodržovat je. 

 Důvěra, pravdivost, naslouchat druhým. 

 Obsah tohoto dokumentu může být průběžně doplňován. 

Vychovatelky: Marcela Janečková, Eva Samsonková 
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OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD 

                         Navazuje na ŠVP 1. stupně 

 

Rozpracovaná oblast : Člověk a jeho svět 

 

                                   Tématické okruhy : 

 

1. Místo, kde žijeme 

2. Lidé kolem nás 

3. Lidé a čas  

4. Rozmanitost přírody 

5. Člověk a jeho zdraví 

 

ZÁŘÍ 

Škola ( Místo, kde žijeme) 

* Seznamujeme se s prostorami školy, učíme se orientovat    1, 2, 6 

* Pátráme, kdo všechno ve škole pracuje – různá povolání    1, 3 

* Hrajeme seznamovací hry        3, 4 

* Zamýšlíme se nad tím, co se nám ve škole líbí, co bychom  

   změnili          1, 6 

* Zdobíme školní družinu        1, 6 

Blízké okolí ( Místo, kde žijeme) 

* Hledáme poklad ukrytý v okolí školy      3, 5, 6 

* Kreslíme jednoduchý plánek okolí, společně hledáme známá místa  2, 3, 5 

* Vybíráme nejkratší cestu k danému cíly      1, 2, 3 
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Rodina ( Lidé kolem nás) 

* Představujeme členy naší rodiny, rozlišujeme příbuzenské vztahy  3, 4 

* Pantomimicky představujeme povolání rodičů     3, 4 

 

Svátky a oslavy ( Lidé kolem nás) 

* Seznamujeme se se jmény v kalendáři, poznačíme si kdy mají        

   spolužáci svátek i narozeniny, abychom jim mohli blahopřát   1, 4, 5 

 

Jak se správně chovat (Lidé kolem nás)  

* Povídáme si o kouzelných slovech ( prosím,děkuji,omlouvám), 

   jejich významu, vymýšlíme příběhy s jejich použitím    1, 2, 3 

* Hrajeme scénky s kouzelnými slovíčky      1, 2, 3 

* Denně procvičujeme zásady správného stolování ve školní  jídelně  1, 3 

* Dodržujeme základní hygienické návyky, chování u stolu   2, 5 

   

Náš denní režim ( Lidé a čas) 

 * Vyprávíme si o zásadách pravidelného režimu dne, rozlišujeme 

   povinnosti a zábavu         1, 2, 3, 6     

* Co by se stalo, kdyby nefungoval čas – vymýšlíme různé 

   modelové situace         1, 2, 3, 6 

* Besedujeme a malujeme na téma jak jsem strávil víkend, 

   nebo jak bych chtěl prožít víkend       2-6 
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Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody) 

* Sbíráme přírodniny a vytváříme z nich zvířátka, nebo drobné šperky  3, 5, 6 

* Obtiskujeme, frotážujeme a děláme koláže z listů – využíváme 

   různých výtvarných technik       1, 2, 6 

* Besedujeme o ročních období, sledujeme změny v přírodě, život zvířat  1, 2 

* Učíme se písničky a básničky, pořekadla a přísloví s přírodní  tématikou 1, 3, 5 

* Dramatizujeme jednoduché pohádky o zvířátkách     1, 3       

* Pozorujeme změny v přírodě na vycházkách a pobytu na školním hřišti  1, 3 

* Poznáváme rostliny a živočichy venku a procvičujeme 

   vědomosti při didaktických hrách       1, 2 

 

Pečujeme o zdraví  ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Vyprávíme si o zdravém životním stylu      1, 3 

* Denně chodíme na školní hřiště ( vhodné počasí )     5, 6 

* Ve zdravém těle zdravý  duch – hrajeme hry s míčem, švihadlem atd.   

* Závodíme v různých sportovních disciplínách ( individuálněi ve skupinkách)  6 

                

ŘÍJEN 

Škola ( Místo, kde žijeme) 

* Povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů     1, 2, 4 

* Dopravní značky v našem okolí, jejich význam     1, 2, 6 

* Dodržování pravidel silničního provozu – vnímáme smysl dopravního  

   značení, příčiny dopravních nehod       1, 3, 6 
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Blízké okolí ( Místo, kde žijeme ) 

* Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce ( budovy, pomníky,     

  vodní toky, sochy….)        1,2, 5, 6 

* Stavíme vesnici, nebo město z kostek ( dřevěné stavebnice, Lego)  2, 4, 6 

* Snažíme se určovat světové strany, používáme různé postupy   2, 6 

 

Rodina ( Lidé kolem nás ) 

* Povídáme si o prarodičích        3, 4 

* Zpíváme písničky, které nás naučila babička a dědeček, vyprávíme 

  a kreslíme co dělají a kde žijí       2, 6 

* Znevýhodnění některých lidí ( psychické, fyzické )    3, 5 

* Představujeme si pocity nevidomého se zavázanýma očima poznává-  

   me předměty, komu patří hlas, zvuky      3, 4, 5 

* Dorozumíváme se odezíráním – vcítíme se do situace neslyšících  4, 5 

 

Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Hodnotíme naše chování v jídelně, na chodbách, při volných hrách  2, 3, 4 

 

Náš denní režim ( Lidé a čas ) 

* Sdělujeme si , jak jsme prožili víkend, prázdniny     2 – 6 

* Cvičíme paměť, pozornost, postřech, soustředěnost a tvořivé myšlení 

  ( Kimovy hry, didaktické hry )       1, 3 

* Vnímáme změny v obci        2, 3 

* Přečteme si společně o dění v obci ze zpravodaje     1, 4, 5 
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Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody ) 

* Kreslíme, malujeme krajinu ( strom) v jednotlivých ročních období  2, 6 

* Soutěžíme v poznávání ovoce, zeleniny podle hmatu ,chuti, vůně  1, 3 

* Hrajeme didaktické hry – pranostiky      1, 3 

 

Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Kontrolujeme běžnou denní hygienu      3, 5, 6 

* Ujasňujeme si hygienické zásady při nachlazení, použití WC, 

   stolování atd., upozorňujeme na prohřešky proti zásadám   1, 2, 3 

* Denně chodíme ven ( dle počasí )       5, 6 

 

LISTOPAD 

Náš domov ( Místo, kde žijeme ) 

* Vyprávíme, kreslíme, jak pomáháme rodičům, jak s nimi trávíme  

   volný čas          3, 4, 5, 6 

 

Škola ( Místo, kde žijeme ) 

* Čteme na pokračování, luštíme rébusy a hádanky z časopisů   2, 3 

 

Blízké okolí  ( Místo, kde žijeme ) 

* Kdo všechno v naší vesnici pracuje a co dělají     1, 2, 6 

* Kreslíme, čím bychom chtěli být       1, 3 

* Čteme si o historii naší obce, pověsti o regionu     1, 3 

 



Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice 22 

 

Kamarádi ( Lidé kolem nás ) 

* Při hře zjišťujeme, jak se známe ( poznáváme kamaráda po hlase, hmatu,  

   popisu          1, 3, 5 

* Zkoušíme malovat ústy ( nejsme všichni stejní )     4, 6 

* Orientujeme se v prostoru se zavázanýma očima – zkoušíme dojít 

   k cíli s pomocí navigátora        2, 4, 6 

 

Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Pantomimicky předvádíme povolání, sporty pocity ( Kufr)   2, 3, 4, 5 

* Hodnotíme vzájemně chování ve školní jídelně     2, 5 

 

Náš denní režim ( Lidé a čas ) 

* Vyrábíme si různá měřidla času       1, 5 

* Vyprávíme si zajímavé  příhody z našeho raného dětství    1, 3, 5 

* Prohlížíme si staré rodinné fotografie, hledáme rozdíly    1, 3, 4 

 

Příroda kolem nás  ( Rozmanitost přírody ) 

* Jak se chováme v lese, v ZOO, k domácím mazlíčkům    3, 5 

* Jak nám pomáhají zvířata, moje nejoblíbenější zvíře – kresba   2, 3, 5                                                    

* Vyrábíme koláže charakterizující roční období     1, 2, 3 

* Odpovídáme v kvízu na téma Co do lesa nepatří     1, 2, 5 

* Jaké známe stromy a co všechno pro nás znamenají    1, 2, 3, 4 
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Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví) 

* Z encyklopedií vyhledáváme zajímavosti o lidském těle     1, 2, 3 

* Obkreslujeme ve skupinkách postavu jednoho a dokreslujeme 

   nejdůležitější orgány        3, 4, 5 

* Soutěžíme v kvízu  Jak znám své tělo      1, 2, 3 

* Učíme se tančit Hlava, rameno, koleno, palce     1, 6 

* Vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům při jízdě na kole, 

   koupání atd.          1, 3 

* Hrajeme si na lékaře, nebojíme se návštěvy ordinace    1, 3 

 

PROSINEC 

Naše obec ( Místo, kde žijeme ) 

* Procházíme a ukazujeme si důležité budovy v obci – pošta, OÚ, 

   knihovna, lékárna, zdravotní středisko atd.     1, 3, 5 

 

Svátky a oslavy ( Lidé kolem nás ) 

* Vyprávíme si o adventu, vnímáme atmosféru Vánoc    2, 3 

* Vyrábíme dárky na Mikulášský jarmark a pod stromeček    3, 6 

* Zdobíme školní družinu        3, 6 

* Povídáme si o vánočních zvycích, zpíváme koledy    1, 3, 6 

 

Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Dramatizujeme jednoduché pohádky      1, 2, 6 
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Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody ) 

* Pomáháme zvířátkům přežít zimu (dáváme nasbírané kaštany a žaludy                                                                 

   do krmelců, sypeme ptáčkům )       1,3, 4, 6  

 

Chodíme ven ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Soutěžíme o nejkrásnějšího sněhuláka      6 

* Sáňkujeme, závodíme v hodu sněhovou koulí apod.    6 

* Kreslíme, vyšlapáváme obrázky do sněhu      6 

 

LEDEN 

Náš domov  ( Místo, kde žijeme ) 

* Popisujeme, kreslíme dům, kde bydlíme, zařízení a spolubydlící   2, 3, 4 

 

Naše obec ( Místo, kde žijeme ) 

* Hrajeme se na prodavače a kupující ( prodejny s různým zbožím )  2, 3, 4 

* Soutěžíme Město, jméno, zvíře, věc na dané písmeno    1, 2 

 

Kamarádi ( Lidé kolem nás ) 

* Besedujeme o vztazích mezi spolužáky, k dospělým – jak můžeme      

   v našem věku pomáhat druhým       2, 4, 6 

* Opravujeme poškozené hry, třídíme stavebnice, povídáme si o vandalismu 2, 5, 6 
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Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Seznamujeme se s pravidly slušného chování ve veřejných prostorách  1, 3, 5 

* Soutěžíme o nejpěknější slavnostní tabuli      1, 3, 5 

* Povídáme si o pořadech v televizi – vhodné, nevhodné pro děti   3, 6 

* Hrajeme si na scénáristy – domýšlíme jiný konec známých filmů, pohádek 3, 4 

          

Náš denní režim ( Lidé a čas ) 

* Shromažďujeme sbírku starých předmětů a hádáme k čemu sloužily  3, 6 

* Co všechno lidé sbírali, sbírají – výstavka      3, 6 

 

Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Sestavujeme zdravý jídelníček – zásady zdravé výživy    1, 2 

* Soutěžíme ve smyslovém poznávání ( čich, chuť, hmat )    1, 3 

* Připravujeme ve skupinkách ovocné poháry  ( dbáme o správné 

  stolování, úklid..)         4, 6 

* Snažíme se každý den procvičovat své tělo, dbáme o svůj zevnějšek  2, 3, 6 

 

ÚNOR 

Naše obec ( Místo, kde žijeme ) 

* Celý rok si společně čteme        1, 6 

* Vyrábíme obal na nejoblíbenější knihu      1, 6 

* Anketa Kde bych chtěl žít, nebo se podívat a proč     1, 5 

* Vyprávíme si o zvycích ( Masopust)      1, 3, 6 

* Vyrábíme masky na karneval       1, 2, 6 
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Rodina ( Lidé kolem nás ) 

* Hrajeme si na malíře a malujeme kamarády     1, 3, 6 

* Vyrábíme si své peníze a hrajeme na obchod     2, 6 

* Co je to zbytečné plýtvání ( jídlem, penězi, energií..)    4, 5 

 

Svátky a oslavy ( Lidé kolem nás ) 

* Naučíme se taneček na karneval       1, 6 

* Překvapení pro ty, co máme rádi ( Valentýn ) – vyrábíme přáníčka  1, 3, 6 

 

Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Připomínáme správné chování k dospělým i spolužákům ( kouzelná slovíčka )  3, 5, 6 

           

Jak se mění věci…( Lidé a čas ) 

* Vyprávíme si jak technika pomáhá a škodí ve volném čase   2, 4, 5, 6 

* Pátráme jak se žilo dřív – vystřihujeme, lepíme     1, 2, 3, 6 

 

Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody ) 

* Zasněžená krajina ( ledové království ) – jak to vypadá, když příroda  

   spí – otisky temperou, dokreslení       1, 6 

 

Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Skupinová koláž - zdravá a nezdravá jídla, co máme raději   1, 2, 4 

* Jak pečujeme o svůj chrup – čím se kazí zuby, zásady čištění zubů  1, 2 

* Besedujeme o návykových látkách, odhalujeme jiná nebezpečí 
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  ( injekční jehly, neznámé nápoje, bonbony….)     1- 6 

 

BŘEZEN 

Naše obec ( Místo, kde žijeme ) 

* Návštěva knihovny – besed o vybrané, nově vydané knize   3, 5 

* Vyrábíme záložku do knihy       1, 6 

* Jak se zachováme když jsme něco našli/ ztratili     1, 3, 5 

* Zpíváme písně o jaru, zúčastníme se soutěže ve zpěvu    1, 3, 6 

* Besedujeme o lidových tradicích       1, 2, 6 

 

Rodina ( Lidé kolem nás ) 

* Povídáme si o naší širší rodině ( kdo je bratranec, sestřenice, teta, strýc)  3, 4, 6 

* Za co pochválím, nebo pohaním vylosovaného spolužáka   1 - 6 

 

Svátky a oslavy ( lidé kolem nás ) 

* Vyrobíme malé přáníčko pro učitele      1, 6 

 

Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Procvičujeme  jak se správně chovat v dopravních prostředcích, na silni- 

  cích, chodnících, na nákupech apod.      1 - 6 

 

Náš denní režim ( Lidé a čas ) 

* Soutěžíme v odhadu času  ( jak dlouho daná činnost trvá )   2, 4, 6   

* Jaká známe stará řemesla – v kterých pohádkách se objevila   1, 2, 3 
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Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody ) 

* Malujeme první jarní rostlinky       1, 2, 6 

* Vstávej semínko … –  kreslíme  život od semínka ( leporelo )   1, 2, 6 

* Pozorujeme klíčení semínek   ( ježci z punčochy )    2, 6                               

* Poznáváme podle popisu známá zvířata      1, 3, 6 

* Kreslíme mláďata domácích zvířat       1, 6 

 

Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Učíme se ošetřovat jednoduché zranění      1, 2 

* Opakujeme si pravidla míčových her      6 

* Hrajeme vybíjenou, kopanou, florbal na hřišti i v tělocvičně ( celoročně ) 6 

* Známe důležitá telefonní čísla, jak vyřešíme situaci požár, zranění..  1, 4 

                                                               

DUBEN 

Škola ( Místo, kde žijeme ) 

* Na školním hřišti si zahrajeme na cyklisty      2, 3, 5 

* Soutěžíme o znalostech z dopravní výchovy     1, 2, 6 

* Dokreslujeme co nesmí chybět na kole      1, 6 

 

Naše obec ( Místo, kde žijeme ) 

* Jak se bezpečně dostanu k danému  místu ( pošta, lékárna, lékař..)     

   - hra ve dvojicích         1, 2, 3  
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Kamarádi ( Místo, kde žijeme ) 

* Čteme si o dětech ze vzdálených krajů, ilustrujeme příběhy   3, 6 

* Vyrábíme indiánské čelenky a jiné ozdoby a hračky dětí z jiných zemí    

* Naučíme se hru dětí z jiných kontinentů      1, 4, 5, 6 

* Pátráme po národních jídlech typických pro určité země    1, 2, 6 

 

Svátky a oslavy ( Lidé kolem nás ) 

* Zvyky o Velikonocích, návštěva výstavy      1, 3 

* Zdobíme kraslice         1, 6                                                         

* Učíme se koledy a písničky o jaru       3, 6 

 

Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Můj všední den plný činností ( leporelo, nebo koláž )    3, 4 

                                                                                       

 Náš denní režim ( Lidé a čas ) 

* Vyber přísloví a lidová pořekadla spojená s časem a vysvětli význam  1, 2, 5 

* Zapiš čas kdy vstáváš, kdy začíná škola, jak dlouhá je přestávka ….  1, 2, 5, 6 

 

Jak se mění věci ( Lidé a čas ) 

* Odpovídáme na jednoduché hádanky, řešíme  rébusy z časopisů   1, 2, 3, 4 

 

Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody ) 

* Poznáváme některé tažné ptáky, rozeznáváme domácí, pomáháme si  

  vyhledáváním v atlasu        1, 2, 3, 6 
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* Potrava a obydlí ptáků        1, 2, 5, 6 

* Soutěžíme v poznávání zvířat podle siluet      1, 2, 3 

* Soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat, rostlin   2, 4, 6 

* Malujeme vymyšlené zvíře, nebo rostlinu      1, 2, 3 

  

Chráníme své životní  prostředí ( Rozmanitost přírody ) 

* Pomáháme při úklidu okolí školy, družiny      5, 6 

* Povídáme si o třídění odpadů       1, 5, 6 

* Malujeme na chodníku – dětské hřiště      2, 5 

 

Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Léčivé rostlinky a jejich význam       1, 5 

* Léčivý čaj – koláž z bylinek , sáčků od čaje     1, 6 

* Co patří do lékárničky – práce ve skupinkách     1, 2, 6 

* Četba – příběhy malých hrdinů, kteří dokázali zachránit člověka   1, 2, 3, 5 

* Chodíme ven každý den        2, 6 

 

KVĚTEN 

Naše obec ( Místo, kde žijeme ) 

* Znáš místa, která jsou vhodná ke trávení volného času    1, 2, 4, 5,  

 

Rodina ( Lidé kolem nás ) 

* Kreslíme naše maminky a povídáme si, co všechno dělají   1, 3, 4 

* Vyrábíme dáreček pro maminku       3, 4, 6 
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Jak se správně chovat ( Lidé kolem nás ) 

* Módní přehlídka společenského oblečení      1, 4, 6 

* Jak se chováme divadle, v kině, na koncertě, připravujeme scénky  1, 2 

 

Jak se mění věci….. ( Lidé a čas ) 

* Čteme si o hradu Buchlov        3, 5  

* Vymýšlíme a kreslíme domovní znamení na náš dům    2, 5, 6 

 

Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody ) 

* Poznáváme některé druhy hmyzu       1, 2 

* Čteme ukázky z knihy Ferda Mravenec, vyrábíme brouky z papíru  1, 6 

* Poznáváme některé květiny luk i zahrad      1, 3 

* Tvoříme výrobky z přírodnin ( lisování, koláž, otisky…)    4, 6                                                                                         

* Ve skupinách tvoříme herbáře a vystavujeme je     1, 3, 6 

 

Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Sbíráme houby – kreslíme známé jedovaté a jedlé houby    1, 6 

* Mluvíme o trestných činech vůči dětem, co dělat v mimořádných situacích 3, 4, 5 

* Chodíme ven každý den – připravujeme sportovní odpoledne   2, 6 

 

ČERVEN 

Naše obec ( Místo, kde žijeme ) 

* Hrajeme si na průvodce naší školou, obcí      1, 5 
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Rodina ( Lidé kolem nás ) 

*Pantomimou předvádíme své budoucí povolání     3, 4 

 

Svátky a oslavy ( Lidé kolem nás ) 

 * Uspořádáme si zábavný program ke Dni dětí     1, 2, 3   

* Soutěžíme, závodíme a tančíme při diskotéce     3, 4, 5, 6 

 

Náš denní režim ( Lidé a čas ) 

* Plány na prázdniny – kalendář akcí ( sepisujeme , kreslíme)   1, 2, 6 

* Jak jsme se změnily od začátku školního roku – co umíme, 

   o kolik jsme vyrostli atd. – beseda       1, 3, 4, 5 

 

Příroda kolem nás ( Rozmanitost přírody ) 

* Hrajeme pexesa, kvarteta s náměty živočichů, rostlin    1, 2, 4 

* Zapisujeme měsíc počasí – porovnáváme týdny     1, 2, 6 

* Vyjmenujeme aspoň 10 kvetoucích rostlin a stromů, které známe  1, 3   

 

Chráníme své životní prostředí ( Rozmanitost přírody ) 

* Sbíráme starý  papír – pomáháme s adopcí na dálku    1, 2, 4, 5 

 

Pečujeme o své zdraví ( Člověk a jeho zdraví ) 

* Hrajeme míčové hry na školním hřišti      6 

* Běháme, skáčeme, máme radost z pohybu      6 

* O prázdninách na sebe dáme pozor při hrách, ve vodě … 
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  ( mluvíme o úrazech a jejich příčinách )      2, 4, 5, 6 

* Chodíme ven každý den        2, 6 

 

 

 

Při sestavování tématického plánu vycházejí vychovatelky každý rok z aktuální 

situace a potřeb žáků. 

Tento dokument je platný od 1. 9. 2012. 

 


