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7.4 Příloha č. 12-ŠVP Pro zájmové vzdělávání při ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Charakteristika školní družiny a školního klubu

Školní družina při ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou má 4 oddělení: První a druhé oddělení je 
v areálu nad školní jídelnou, třetí a čtvrté oddělení pracuje společně se školním klubem na II. 
pavilonu ZŠ. Navštěvuje ji 110 žáků 1. až 5. ročníku, kteří jsou umístěni podle věku do čtyř 
oddělení. Školní klub I. a II. oddělení má kapacitu 45 žáků. 
V odpoledních hodinách má ŠD a ŠK k dispozici i další prostory školy: školní zahradu, školní 
hřiště, školní cvičnou kuchyňku, cvičební sál, tělocvičnu, PC učebnu.
Jednotlivé třídy jsou světlé a prostorné.

Podmínky přijímání uchazečů a vyloučení uchazečů

Do školní družiny jsou přijímáni žáci od 6 do 11 let, pokud jsou žáky naší ZŠ. O přijetí žáka 
k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné 
sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. 
K pravidelné denní docházce do družiny mohou být přijati i žáci druhého stupně základní 
školy, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. 
Do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci II. stupně naší ZŠ. O přijetí žáka k činnosti 
klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných 
zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z klubu. Účastníkem školního 
klubu může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat, z důvodu naplnění 
kapacity, k pravidelné denní docházce do družiny. 

Ředitel na základě závažných skutečností může v krajním případě rozhodnout o vyloučení 
žáka ze ŠD, ŠK. Žák je povinen se řídit pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní 
družiny/klubu. Pokud žák soustavně porušuje školní řád a řád školní družiny/klubu (oba řády 
jsou k nahlédnutí na úřední desce u školní družiny a školního klubu), může být rozhodnutím 
ředitele školy z družiny/klubu vyloučen.

Popis materiálních, personálních, ekonomických a BOZP podmínek

Vybavení místností jednotlivých tříd nábytkem je účelné. Dětské stolky a židličky odpovídají 
věku a velikosti žáků. Místnosti, které žáci využívají, dávají svojí velikostí i prostorem široké 
možnosti všestranným hrám a činnostem žáků v rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami, 
pomůckami, materiály a doplňky je průběžně podle možností doplňováno a obnovováno. 
Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je žáci dobře viděli, mohli si je samostatně brát a 
zároveň se vyznali v jejich uložení. Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují všechny 
bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti 
vzduchu, osvětlení, hlučnosti. 

Personální obsazení, požadavky na pracovníky

Všechny vychovatelky mají předepsanou odbornou kvalifikovanost. Jejich pracovní doba 
a služby u žáků jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech 
zajištěna optimální péče. Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále 
vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání žáků v ŠD, ŠK vyžaduje vysoce 
citlivý a maximálně odborný pedagogický přístup. Chovají se a jednají profesionálním 
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způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami 
výchovy a vzdělávání žáků. 

             Ekonomické podmínky

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu na základě školského zákona. č. 561/2004 Sb.
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
a vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Její splatnost stanoví ředitel školy, stejně tak 
její snížení či prominutí. 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD, ŠK

1. Vhodná struktura režimu žáků ve školní družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu 
dané režimem družiny a skladbou zaměstnání. 
2. Stravovací režim je prováděn ve školní jídelně.
3. Zdravé prostředí užívaných prostor družiny podle platných norem (vlastní vybavené 
prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a 
pracovního nábytku, hygienické vybavení prostor).
4. Ochrana žáků před úrazy. Výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí 
využívaných prostor, např. zpracování a zveřejnění provozních řádů tělocvičny, cvičebního 
sálu apod. 
5. Pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. 
6. Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře, praktická dovednost vychovatelek 
poskytovat první pomoc. 

Psychosomatické podmínky.

Životospráva

Dodržujeme pitný režim. Nenutíme žáky do jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno 
ochutnali a naučili se tak zdravému způsobu stravování. Naše ŠJ poskytuje žákům 
plnohodnotnou stravu formou oběda. 

Psychohygiena

Zajišťujeme žákům pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje přizpůsobit 
organizaci momentální situaci a zájmu žáků, při vhodném počasí lze aktivity provádět na 
školní zahradě. Žáci jsou zatěžováni přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout a 
relaxovat. Všechny vychovatelky respektují individuální potřeby žáků, vhodně na ně reagují a 
v rámci možností se je snaží uspokojovat, naslouchají problémům žáků a snaží se je řešit.

Psychosociální podmínky

Vytváříme žákům takové prostředí, aby se cítili spokojení, bezpeční a jistí. Každý žák má 
stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován. Je respektována osobní svoboda 
a volnost žáků, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem. Při všech činnostech 
počítáme s aktivní spoluúčastní žáka, snažíme se o nenásilnou komunikaci, která je žákům 
příjemná, navozuje vzájemný pocit důvěry a spolupráce. Podporujeme důvěru žáka v sebe 
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sama, převažuje pozitivní hodnocení. Rozvíjíme v žácích citlivost pro vzájemnou toleranci, 
ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním. 

Režim dne

Ranní ŠD 6:15 – 7:15 – přivítání se s žáky, nabídnutí činností, zájmové hry, pohybové 
chvilky, příprava pomůcek na odpolední činnosti, dokončování započatých prací, hygiena. 
Odpolední ŠD 11:10 – 12:00 – hygiena, oběd, relaxační činnosti, duševní hygiena, příprava 
pomůcek na odpolední řízenou činnost, klidové činnosti. 
12:00 – 14:00 – řízená činnost, pobyt venku, pohybové chvilky, hygiena, odchody žáků do 
zájmových útvarů a domů.
14:00 – 15:00 – dokončování řízené činnosti, úklid ŠD, individuální hry žáků, pobyt venku, 
odchody žáků domů. 
15:00 – 16:00 – příprava na vyučování, psaní domácích úkolů (nutný písemný souhlas 
rodičů), didaktické hry, četba, odchody žáků domů.

Školní klub navštěvují žáci individuálně - nepravidelně. Od toho se také odvíjí plánování 
činností a akcí školního klubu.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
mají právo na vzdělávání  jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 
potřebám a možnostem. Pro žáky se zdravotním postižením nebo znevýhodněním se při 
přijímání k zájmovému vzdělávání nebo jeho ukončování stanoví vhodné podmínky 
odpovídající jeho potřebám. Zájmové vzdělávání, stejně jako škola, vychází z diagnostiky 
odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, 
střediska výchovné péče. Na základě vyšetření a doporučení zohledňuje tyto žáky 
v činnostech družiny nebo klubu. Žáci jsou integrováni do běžných tříd ŠD, ŠK a realizace a 
cíle zájmového vzdělávání jsou postaveny na konkrétním zjištění a popisu speciálních potřeb 
a možnostech žáka a jsou formulovány v individuálním plánu. Činnosti v zájmovém 
vzdělávání jsou upraveny tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska možností reálné a splnitelné. 
Zájmové vzdělávání nabízí i prostory upravené danému postižení. 
V případě možností umožníme působení asistenta pedagoga v ŠD, ŠK.
Činnosti a aktivity v zájmovém vzdělávání jsou zaměřeny tak, aby žákům se zdravotním 
postižením nebo zdravotním oslabením posilovaly sebedůvěru, komunikativní schopnosti a 
rozvíjely mezilidské vztahy.
V případě žáků se sociálním znevýhodněním je umožněna integrace v třídách ŠD, ŠK v úzké 
spolupráci s rodiči, s odborníky, popř. dle možností s asistentem.

V zájmovém vzdělávání přihlížíme také k dalšímu rozvoji nadaných žáků, kdy se jim stanoví 
vhodné podmínky a umožní se jim pracovat podle individuálních potřeb jedince. 
K identifikaci mimořádného nadání vycházíme z doporučení třídního učitele a rodičů.
Na tomto základě jsou upraveny činnosti v zájmovém vzdělávání s ohledem na specifika 
talentu.
V oblasti výchov (hudební, výtvarné, dramatické, pohybové) dostávají žáci více prostoru 
k individuálnímu projevu a možnosti vést „pracovní“ skupinu.
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Žáci s logickým nadáním jsou pověřováni vedením besed o zajímavostech z daného oboru a 
přednesem před skupinou žáků.
V zájmovém vzdělávání jsou tito žáci podporováni ve zúčastňování se různých soutěží  
školních i mimoškolních.

Formy vzdělávání.

Zájmové vzdělávání uskutečňujeme těmito formami:

a) příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností 
b) pravidelnou výchovou, vzdělávací a zájmovou činností 
c) využitím otevřené nabídky spontánních činností – průběžná - klidová činnost po obědě, 
pobyt venku, řízené a spontánní činnosti, odpočinkové činnosti 

Konkrétní cíle vzdělávání

Zájmové vzdělávání, které provádí ŠD a ŠK probíhá především vlastní činností žáků, jejich 
interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na přímých zážitcích 
z činnosti vycházejících částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat 
se, bavit se a komunikovat. 
Cíle:
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, 
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, získávání informací a učení 
se v průběhu celého života
b) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 
svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost
c) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické národnostní, kulturní, 
jazykové a náboženské identitě každého
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
e) poznání světových a evropských kulturních hodnost a tradic, pochopení a osvojení zásad a 
pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a 
mezinárodním měřítku
f) získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 
trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví

Hlavní výchovný záměr

Hlavní výchovný záměr je orientován směrem k žákovi a směřuje k tomu, aby žáci získali 
dobré základy do života a pro další vzdělávání a aby byli schopni s uspokojením zvládat další 
životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. ŠVP ŠD, ŠK úzce 
navazuje na ŠVP ZŠ. Každého žáka vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své 
individuální i specifické potřeby a možnosti a jeho aktivitám vytváříme potřebné podmínky
(možnosti) svobodné volby. Dáváme žákům možnost spoluúčasti na tvorbě programu, 
respektujeme právo žáka neúčastnit se nabízené činnosti - právo být pouze pozorovatelem. 
Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme žáky nesmělé, posilujeme sebevědomí 
a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme 
u žáků iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. Vycházíme ze znalostí žáků, jejich aktuálního 
vývojového stavu i konkrétní životní a sociální situace - každý žák má právo být jiný, má 
potřebu rozvíjet se a učit se svým tempem. 
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    Spolupráce s rodiči, školou a jinými subjekty

Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči 
a vychovatelkami panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota 
spolupracovat. Odpovědnost, práva a povinnosti, jsou zakotveny ve vnitřním řádu ŠD, ŠK. 
Máme na zřeteli, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou 
důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce a že vztahy ŠD, ŠK s rodiči 
žáků ovlivňují výsledek pedagogické práce. V úzké spolupráci s rodiči a školou 
uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají dobrému chodu ŠD, ŠK (neformální 
rozhovory při příležitostních setkáních, slavnosti, vánoční svátky, Den matek, Den dětí, 
masopustní rej). 

Hlavní vzdělávací cíle školního klubu

Výchovně vzdělávací cíle vycházejí ze ŠVP ZŠ Ždírec nad Doubravou. 

1. vytvářet pohodové školní prostředí
2. zdravě učit - porozumět potřebě „vzdělávat se“
3. vychovávat lidskou osobnost - porozumět jí
4. integrace žáka
5. vytvářet informační prostředí - porozumět práci s informacemi
6. sportovat
7. rozvíjet samosprávnou demokracii
8. mít preventivní program
9. komunikovat s veřejností - porozumět partnerství
10. vytvářet podmínky pro další vzdělávání - celoživotní vzdělávání

Zájmové vzdělávání v ŠK má obohacovat denní program žáka, zajistit odborné pedagogické 
vedení při odpočinkových i zájmových činnostech, podporovat jeho individuální rozvoj. 
Naším cílem je vychovávat žáky ke smysluplnému využívání volného času a vybavovat je 
dostatkem námětů pro naplňování volného času.

Tématické okruhy vzdělávání ve školním klubu vycházejí z části z tématických okruhů školní 
družiny.

Délka a časový plán vzdělávání, podmínky průběhu vzdělávání, podmínky ukončování 
vzdělávání, kompetence

Délka vzdělávání je členěna na jednotlivé školní roky.
Časový plán vzdělávání je dán v Přehledu výchovně vzdělávací práce v týdenní skladbě 
zaměstnání:
1. Činnosti odpočinkové a rekreační
2. Činnosti zájmové
3. Pohybové aktivity
4. Příprava na vyučování.

Naše  školní družina pracuje podle kapitoly „Člověk a jeho svět“, která je stanovena pouze 
pro první stupeň ZŠ. Jeho cíle dle RVP pro základní vzdělávání jsou formulovány 
následovně:
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Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět
Úkolem je:

  Rozvíjet u žáků poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané výchovou v rodině 
a v předškolním vzdělávání

 Učit žáky pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 
souvislosti - utváří se tak jejich prvotní ucelený obsah světa

 Pomáhat žákům poznávat sebe samu i své nejbližší okolí a postupně se seznamují 
s místně i časově vzdálenějšími osobami, jevy a složitějšími ději

 Učit žáky vnímat mezilidské vztahy, všímat si podstatných věcných stránek i krásy 
lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je a přemýšlet o nich

Na základě poznání sebe svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí:

 Vnímat základní vztahy ve společnosti
 Porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
 Chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti

Při osvojování poznatků a dovedností se žáci učí:

 Vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy
 Reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných

Vzdělávání v ŠD a ŠK je založeno na zásadách vycházejících ze školského zákona:

a) rovný přístup každého občana ČR nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání 
bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, 
národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného 
postavení občana
b) zohledňování vzdělávacích potřeb jedince
c) vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků 
vzdělávání
d) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahovaných cílům vzdělávání stanovených 
vzdělávacím programem

Žáci získávají kompetence (viz tabulky tematických okruhů v kapitole 5.5):

1) Kompetence k učení: učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své 
výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, kladou se otázky a hledají na ně 
odpovědi, všímají si souvislostí, získané zkušenosti uplatňují v praktických situacích 
v dalším učení.
2) Kompetence k řešení problémů: všímají si dění i problému a tyto mu jsou 
motivací k řešení dalších problémů a situací, při řešení užívají logických, 
matematických a jiných postupů ze své zkušenosti, chápou, že vyhýbání se problému 
nevede k cíli, rozlišují správná a chybná řešení, započaté činnosti dokončují.
3) Komunikativní kompetence: ovládají řeč, vyjadřují se vhodně formulovanými 
větami, myšlenkami, sděleními, otázkami i odpovědˇmi, komunikují bez ostychu 
s vrstevníky i dospělými, dokážou vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími 
prostředky, jejich komunikace je kultivovaná.
4) Sociální kompetence: samostatně rozhodují o svých činnostech a uvědomují si, že 
za ně odpovídají a nesou důsledky, projevují citlivost a ohleduplnost, rozpoznají 
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vhodné a nevhodné chování, vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovedou se 
jim bránit, ve skupině spolupracují, dokáží se prosadit i podřídit - přijmout 
kompromis, jsou schopni respektovat jiné, jsou tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.
5) Občanské kompetence: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhadují 
rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupují odpovědně, uvědomují si svá 
práva i práva druhých, dbají na zdraví své i druhých, chovají se odpovědně s ohledem 
na zdravé a bezpečné prostředí.
6) Kompetence k trávení volného času: orientují se v možnostech smysluplného 
trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své 
zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, umí říci ne 
nevhodným nabídkám na využití volného času.

Obsah vzdělávání, tematické okruhy vzdělávání v ŠD, ŠK

Člověk a jeho svět

1. Místo, kde žijeme

Tematický okruh zahrnuje poznávání nebližšího okolí, ale také organizaci života v rodině, ve 
škole, ve společnosti, v obci. Zahrnují se sem tematické vycházky do okolí školy, pro žáky 
1. ročníku je důležitá cesta do školy a ze školy, poznání různých služeb v obci. Následné 
využití poznatků jako motivace k dalším činnostem - tematická hra, malování toho, co jsme si 
zapamatovali. Nelze opomenout regionální pohádky a pověsti a následnou dramatizaci. 
Včleníme sem také dopravní výchovu, hry na hřišti (řízené i spontánní), didaktické hry 
s dopravními značkami, malování dopravních značek i prostředků. 

Tematický okruh, formulace činnosti a její stručný popis, číslo rozvíjené kompetence

U nás doma
Žáci:
Vypráví o životě v rodině (3,4,5).
Kreslí a malují, jak tráví s rodiči společný volný čas (4,6).
Se ptají, co kdo dělá v rodinách - kresba, malba, koláž (3,6).

Náš dům
Žáci:
Popisují domy (byty), v nichž bydlí a jejich zařízení (2,3,4).
Staví svůj dům ze stavebnicových dílců (2,3,5).
Staví si ideální dům, v němž by chtěli bydlet (2,4,5).
Vypráví si, co se odehrálo (co by se mohlo stát) v jejich domě - příhody rovněž kreslí nebo 
zapisují (2,3,4).
Zařizují si svůj pokoj - nábytek a další vybavení: Vystřihují z barevných papírů, sestavují 
různé varianty a celek dokreslují (2,3,4,6).

ŠKOLA
Naše škola není bludiště

Žáci:
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Prochází školou a představují si, že je bludištěm, v němž se mají orientovat. Pátrají, co 
skrývají odborné pracovny a kabinety naší školy (1,2,6).
Povídají si s panem ředitelem na téma: Jak se řídí škola (1,3,5).
Zjišťují, kdo všechno v naší škole pracuje - setkávají se s nepedagogickými zaměstnanci naší 
školy (1,3).
Navštíví školní kuchyň. Už ví, jak se připravuje oběd pro ŠJ (1,6).
Zkouší vařit ve školní cvičné kuchyňce (1,2,6).
Zamýšlí se nad tím, co je v naší škole hezké a co by rádi změnili - píší reportáže o naší škole 
a ilustrují je (1,6).
Zdobí školní družinu, školní klub, vymýšlí a kreslí logo (1,6).
„Honba za pokladem“ formou orientační soutěže hledají ukrytý poklad ve škole nebo v jejím 
blízkém okolí (3,5,6)

Škola - stánek vzdělání
Žáci:
Čtou na pokračování, ptají se, dávají si hádanky, domýšlí konce kapitol, vedou vymyšlené 
rozhovory s hrdiny (2,3).
Tvoří papírový (krabicový) model školy a jejího okolí (2,6).
Představují si, co by viděli skrytou kamerou ve třídě (při vyučování i o přestávkách), pracují 
ve skupinách nebo ve dvojicích. Potom své scénky předvedou ostatním (3,5,6).

Cesta do školy
Žáci:
Povídají si o cestě do školy a domů. Ptají se na bezpečnost cesty každého z nás do školy 
(1,2,4).
Zajímají se o dopravní značky v našem okolí - prochází ulicemi, určují dopravní 
a jejich význam (1,2,6).
Soutěží ve znalosti dopravních značek a předpisů (1,5,6).
Vyrábí si dopraní značky (2,5).
Hrají si na policisty, chodce, cyklisty (2,3,5).
Orientují se v mapě, hledají v internetové mapě - najdeme náš dům, školu, spojení vlakem, 
autobusem,…(2,4).

Čím jezdíme a čím můžeme jezdit
Žáci:
Hledají dopravní spojení pomocí internetových stránek, telefonických informací atd. (1,2,3).
Vycházka na vlakové a autobusové nádraží (1,2,3).
Výtvarně znázorňují různé dopravní prostředky (1,3).
Hrají si na přepravu vlakem, autobusem v roli dítěte, dospělého, revizora (1,2,5).

Chodec, cyklista
Žáci:
Vyrábí „dopravní pexesa s tématem pozemní, vodní a letecké dopravy (2,3,4).
Zjišťují, co nesmí chybět na našem kole - beseda s názornými ukázkami (1,6).
Soutěží ve znalostech z dopravní výchovy (1,2,6).

NAŠE OBEC, NAŠE MĚSTO
Obec,  v níž žijeme

Žáci:
Na vycházkách hledají zajímavosti naší obce - budovy, stromy, sochy, pomníky, dominanty 
(1,2,5,6).
Kreslí a malují místa, kde se cítí dobře, kam rádi chodí - přírodní zákoutí, hřiště, škola,… 
(1,3,4).
Společně výtvarně zobrazují naše město - někdo maluje domy, jiný stromy, další sochy,…
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Vše potom vystříhají a sestaví kolektivní výtvarné dílo (1,2,5).
Kreslí mapu místa, kam chodí na procházku (2,5,6).
Putují na určené místo podle vlastnoručně vyrobené mapky (2).
Staví naše město z kostek (2,4?5).
Hrají si na průvodce naším městem, popisují a ukazují, kudy se hosté dostanou k městskému 
úřadu, poště, zdravotnickému středisku… (1,2,3,4,5).

Návštěvníci
Žáci:
Seznamují se s prací městského úřadu - exkurze, beseda se zaměstnanci (1,2,3).
Besedují se zastupitelem obce o znaku obce, činnosti zastupitelů (1,3,4).
Seznamují se s posláním pošty, knihovny, lékárny, obchodu (1,3,5).
Povídají si o institucích v našem městě, namalují, co viděli a zažili (1,3,5,6).
Hrají si na návštěvníky našeho města, kteří se ptají, kde u nás najdou různé zajímavosti 
(1,2,3).

Jak žijeme
Žáci:
Na vycházkách si povídají o tom, kde v našem městě pracují a co dělají hasiči, zemědělci, 
prodavači, lékaři, řidiči, zedníci atd. (1,2,6).
Kreslí, čím by chtěli být (1,3).

Naši pomocníci
Žáci:
Besedují na téma: Ten dělá to a ten zas tohle, zajímají se o služby ve městě - restaurace, 
kadeřnictví,… (2,4)
Nakupují a prodávají - hra na prodavače a kupující (2,3,4).

Ztráty a nálezy
Žáci:
Představují si, jak by se zachovali, kdyby se ztratili - přehrávají si scénky (1,2,3).
Zamýšlí se, co by udělali, kdyby našli malého kamaráda, který se ztratil (2,3,5).
Předchází nepříjemné situaci, kdyby zabloudili nebo se ztratili - na vycházce hledají 
orientační body a jdou podle nich (5,6).
Hrají si na „Ztráty a nálezy“ (1,3,5).

Ochránci pořádku
Žáci:
Besedují o práci příslušníků policie a o porušování zákona, ptají se, jak takovému trestnému 
jednání předcházet (1,4).
Navrhují propagační plakát s tématem NE alkoholu a drogám (1,4,5).

Na poště
Žáci:
Posílají dopisy, hrají si na doručovatele (1,2).
Píší pohledy s adresou (2,4).
Navrhují poštovní známky s místními motivy (2,4,5).

Cesta do knihovny, cesta za dobrodružstvím
Žáci:
Jdou navštívit knihovnu (3,5,6).
Ptají se knihovnice, které knížky si děti nejraději půjčují (1,3,4).
Besedují o své nejoblíbenější knize, povídají si o ilustracích, diskutují o hrdinech v knihách, 
připravují čtenářskou anketu (1,3,5,6).
Čtou pověsti a příběhy z našeho regionu (1,6).
Tvoří postavičky z pohádek (1,2,6).
Tvoří záložky do knih (1,6).
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Vymýšlí krátké příběhy s ilustracemi - vyrábí knihu (1,3,5).
Hrají divadlo pro kamarády (1,3,4).

Jsme s básníky, zpěváky, novináři
Žáci:
Soutěží ve zpěvu, hledají básničky, písničky o našem kraji (1,3,5).
Skládají básničku nebo písničku o našem městě (1,3,6).
Připravují soutěž ve znalostech o našem městě, plánují výlet na historické místo (1,2,3).

ZA HUMNY
Výlet do blízkého i vzdáleného světa

Žáci:
Kreslí plánek nejbližšího okolí, společně hledají známá místa a označují je symboly, které je 
budou dobře charakterizovat (2,3,5).
Staví krajinu z písku, kamínků, větviček - hrad, hory, město (2,3,5).

Cestou necestou
Žáci:
Seznamují se s turistickými značkami, učí se je poznávat (1,2,3).
Podle informací z internetu připravují trasu dalšího výletu (1,2,6).
Učí se určovat světové strany, používají k tomu různé způsoby (2,6).

Jsem Čech, vím, kde žiji
Žáci:
Cestují prstem po mapě, navštěvují známá místa, kde někteří z nich už byli, a vypráví o jejich 
zvláštnostech (1,3,6).
Odpovídají v anketě: Kde a kdy bych chtěl žít a proč a kam bych se chtěl podívat (1,5).

Cestovní abeceda
Žáci:
Soutěží, kdo zná více slov od určených písmen, zajímají se o vlajky států, které si zapíší podle 
abecedy, a kreslí je (1,2).

TRADICE NAŠEHO MĚSTA
Jak bylo dříve - naše historie

Žáci:
Čtou pověsti našeho regionu, besedují o historii města (1,3).
Ilustrují přečtené pověsti (1,6).
Dramatizují jednouché pověsti (1,6).
Plánují výlet na historické místo (3,5,6).
Kreslí znak města, povídají si o jeho historii, heraldických motivech, městských barvách 
(1,5,6).

Masopust
Žáci:
Vypráví si, co to jsou masopustní zvyky, hledají na internetu (1,3,4).
Vyrábí masopustní masky (1,2,6).

Vítáme jaro
Žáci:
Besedují o lidových tradicích a zvycích týkajících se jara (1,3,6).
Vyrábí tradiční předměty z proutí, látek, papíru (1,3,6).

Slet čarodějnic
Žáci:
Připravují soutěž Čarodějnice roku (4,5).

Tradiční místní slavnosti
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Žáci:
Vypráví si o místních slavnostech a zvycích (3,4,5,6).
Zapojují se podle našich možností do místních slavností (3,4,5,6).

Člověk a jeho svět

                 2. Lidé kolem nás

V tomto tematickém okruhu si žáci osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, 
uvědomují si význam a podstatu tolerance, empatie, vzájemné úcty. Poznávají, jak se lidé 
sdružují, seznamují se se základními právy a povinnostmi, je to výchova budoucího občana 
demokratického státu.
Základem aktivit v tomto okruhu je každodenní výchovná práce vychovatelek - osvojování 
a dodržování základů společenského chování (pozdrav, seznamování, podávání ruky, 
kultivace komunikace slovní i mimoslovní, umění sdělit poznatek, ale také schopnost 
naslouchat, tolerance ve skupině, stolování atd.). Vytváření kladného vztahu ke spolužákům, 
pozitivního klimatu v oddělení založeného na vzájemné úctě, toleranci a radosti ze 
spolupráce. Každodenní přivítání se s dětmi při příchodu do družiny a rozloučení při odchodu, 
urovnání drobných každodenních konfliktů mezi dětmi, dodržování pravidel stolování, 
předcházení šikaně apod.
Při naplňování tohoto okruhu můžeme využít např. i hodnocení a to tak, že na hodnocených 
činnostech budeme nacházet jen klady - každé dítě by mělo např. na výkresu spolužáka najít, 
co je na něm pěkného. Do tohoto celku zařadíme také prvky mediální výchovy, což může být 
např. předem opatrně vybrané povídání o tom, co děti zhlédly doma v televizi, slyšely 
v rozhlase.

Tematický okruh, formulace činnosti a její stručný popis, číslo rozvíjené kompetence

RODINA
Vizitka naší rodiny

Žáci:
Besedují o tom, co očekávají od rodičů a co oni od nich (3,4).
Představují povolání svých rodičů, pantomimicky je předvádí a kreslí (3,4).

Do rodiny patří také dědeček a babička
Žáci:
Povídají si o svých prarodičích (3,4).
Zjišťují, kdy mají prarodiče narozeniny a svátek, připravují jim přáníčka (3,4,6).
Představují povolání svých prarodičů, hrají si na zaměstnání (3,4).

Sestřenice, bratranci, tety, strýci
Žáci:
Povídají si o své širší rodině (3,4).
Vzpomínají na setkání příbuzných (3,4,6).
Jmenují jednotlivé členy rodiny (3,4,6).
Pokouší se sestavit rodokmen své rodiny (2,3,4).

Den matek
Žáci:
Besedují o tom, co pro ně znamenají jejich maminky, kreslí, čím se doma zabývají, co pro ně 
dělají (1,3,4).
Vyrábí maminkám dárky pro radost (3,4,6).

Co vyprávěly peníze
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Žáci:
Společně tvoří příběh o pouti stokoruny, ptají se, odkud vyšla, kam se dostala, co zažila, jak 
byla využita (1,3).
Besedují o tom, co je plýtvání, ptají se, jak mohou šetřit (4,5).
Na vycházce si všímají cen výrobků a srovnávají ceny zboží (2,4,5).
Vyrábí si své peníze s různými motivy (2,6).
Hrají si na prodávajícího a kupujícího (1,3,6).

KAMARÁDI
Mí kamarádi

Žáci:
Sestavují pravidla školní družiny, školního klubu, žebříčky hodnot (2,4,5).
Hrají scénky na téma: Čím si kamarádi dělají radost (3,6).
Hrají si na malíře a malují portrét kamaráda (1,3,4).
Z vystříhaných namalovaných podobizen vytváří skupinový portrét naší školní družiny, 
školního klubu (3,6).
Povídají se o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák (1,3,4).

Tichá pošta
Žáci:
Vypráví ostatním o svém nejlepším kamarádovi a o dobrých vlastnostech, kterých si váží 
(2,4).
Každý napíše, co se mu na kamarádech líbí (papír přehneme formou harmoniky a podáme 
dál), nakonec vše přečteme (3,4).
Učí se na výkonech každého spolužáka najít něco pěkného, za co ho pochválí (1,2,3,4,5,6).

Učíme se toleranci a pořádku
Žáci:
Hledají v okolí věci, které mohou pochválit a ocenit (2,3,4,5,).
Kriticky hodnotí naši školní družinu a společně se domluví, čím mohou vylepšit její vzhled 
(2,6).
Přemýšlí o vandalismu, opravují poškozené hry, uklízí si školní tašky, věnují se sebeobslužné 
práci (2,5,6).

Nejsme všichni stejní, cvičíme naše smysly
Žáci:
Uvědomují si, v čem a jak jsou zvýhodněni někteří lidé - psychicky, tělesně (3,5).
Zkouší se dorozumět jen odezíráním, aby se vcítili do situace neslyšících lidí (4,5).
Představují si pocity nevidomého člověka - mají zavázané oči a ostatní je navigují, kudy mají 
jít (3,4,5).
Zkouší malovat ústy, jak to musí dělat někteří tělesně postižení lidé (4,6).
Cvičí hmat - poslepu rozeznávají předměty (2,3,4).

Všude žijí lidé
Žáci:
Čtou pohádky z různých světadílů. Ilustrují příběhy z dalekých krajů (3,6).
Sbírají obrázky o zemích, ze kterých pohádky pocházely, snaží se pochopit, v čem se národy 
liší, v čem jsou jejich obyvatelé jiní než my (1,3).

SVÁTKY A OSLAVY
Každý den má někdo svátek a narozeniny

Žáci:
Seznamují se se jmény v kalendáři a zapíší si děti, které jsou v ŠD, aby jim mohli blahopřát 
(1,4,5).
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Přemýšlí o nejlepší gratulaci, ukazují si přání, blahopřejí (1,4,6).
Čas adventní

Žáci:
Vnímají začínající atmosféru Vánoc, čtou si v knížkách o Vánocích, vypráví si o smyslu 
adventní doby (2,3).
Vyrábí adventní věnce, vypráví rodinné vánoční příběhy (3,4,5).
Vyrábí Mikuláše, čerty a anděly (3,4).

Kouzelný čas Vánoc
Žáci:
Vypráví si o vánočních zvycích, které se dodnes zachovaly, zvláště o těch, které dodržují ve 
své rodině (1,3).
Na vycházkách pozorují výzdobu města, ulic, obchodů (3,4).
Vyrábí vánoční ozdoby (1,2,6).
Školní družinu vyzdobí vánočními motivy (6).
Vyrábí přáníčka k Vánocům (4,6).

Velikonoce
Žáci:
Čtou o národních zvycích spojených s jarem (1,3).
Malují a zdobí kraslice (1,6).
Zdobí školní družinu symboly Velikonoc - kreslí, vystřihují (5,6).
Učí se koledy (3,6).

Den učitelů a ostatních pedagogů
Žáci:
Pátrají, kdo byl J.Á. Komenský (1,2,3).
Vyrábí drobné dárky pro učitele, vychovatelky a ostatní pracovníky (1,6).

Náš den „D“
Žáci:
Povídají si o významu Dne dětí, plánují, jak ho oslaví (1,2,3).
Soutěží, závodí, tančí při diskotéce (3,4,5,6).

JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT
Člověk mezi lidmi

Žáci:
Povídají si, čím mohou druhého potěšit - dárkem, pochvalou, úsměvem, uvědomují si, že se 
mají chovat slušně a laskavě (1,2,3,4,5,6).
Uvažují, které dárky je vhodné darovat při různých příležitostech kamarádům či dospělým 
(2,5).
Besedují o tom, jaké chování očekávají dívky od chlapců a naopak, jaké děti od dospělých
 a dospělí od dětí (1,3).
Hrají si na vyřizování drobných vzkazů, vstupování do úředních místností, hodnotí chování ve 
školní jídelně (2,3,4).

            Známe kouzelná slovíčka
Žáci:
Besedují o „kouzelných slovech“ (děkuji, prosím, omlouvám se) a jejich významu (1,2,3).
Hrají si a učí se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat, … (3,4).

Návštěva koncertu, divadla, výstavy
Žáci:
Čtou stránky ze „slabikáře správného chování“ o návštěvě koncertu, divadla, výstavy (1).
Vyrábí vhodný oděv na kulturní představení, prohlíží si módní časopisy (1,4,6).
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Malují hudební nástroje (1,6).
Hrají scénky s náměty: přicházíme do divadla, opozdili jsme se, kdy tleskat, jak se chovat 
o přestávce (1,2).
Povídají si, proč chodí na výstavy, ukazují si známé obrazy světových i našich malířů (1,6).
Připravují výstavu svých prací (2,4,6).

Cestou necestou
Žáci:
Na příkladech si připomínají vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích, na 
silnicích, hovoří o následcích dopravní nekázně (1,2,3,4,5).
Hrají scénky na téma: Jak se máme chovat při cestě autobusem, vlakem, … (1,2,3,4,5).
Na vycházkách zdokonalují a procvičují chování na chodníku, na silnici, na přechodech, 
v dopravních prostředcích (1,2,3,4,5,6).

Mluvíme správně?
Žáci:
Cvičí si jazyk jazykolamy (1,3,5).
Vypráví si pohádky a příběhy ze života (3,5,6).
Dramatizují jednoduché pohádky a pak je předvádí ostatním (1,2,6).

Řekni to beze slov
Žáci:
Vypráví si o využití lidského těla k neverbální komunikaci, pracují s gesty (2,3,4,5).
Pantomimicky předvádí sport, řemesla (2,3,5,6).
Pantomimicky předvádí děje ze známých pohádek (2,3,5,6).

V naší jídelně
Žáci:
Při stolování dodržují základní hygienické návyky a hodnotí vzájemně svoje chování u stolu 
(2,5).
Dodržování zásad správného chování procvičují při scénkách (1,3).
            Co jsme viděli a slyšeli ve sdělovacích prostředcích
Žáci:
Povídají si o pořadech v televizi, v rozhlase, doporučují si vhodné pořady, argumentují, proč 
se jim líbí (3,6).
Vyrábí známe filmy a snaží se domyslet, jak jinak by mohl děj pokračovat, uvažují o různých 
variantách (3,4).
Výtvarně ztvárňují pořad určený dětem, napíší jeho krátký scénář (2,3,6).

Člověk a jeho svět

3. Lidé a čas
Těžištěm tohoto okruhu je především budování správného režimu dne a jeho dodržování. 
Cílem je:
Sestavovat a naplňovat režim družiny účelně, učit, že režimové momenty mají probíhat 
v pohodové atmosféře a bez zbytečných prodlev. 
Učit děti úctě k času druhých, využívat svůj čas, vytvářet návyky na pravidelnou a účelnou 
přípravu na vyučování a především na vyplňování volného času - vytvářením základů pro 
využívání smysluplné volnočasové aktivity.

Tematický okruh, formulace činnosti a její stručný popis, číslo rozvíjené kompetence

NÁŠ DENNÍ REŽIM
Co vše stihneme během dne
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Žáci:
Vypráví si o zásadách pravidelného denního režimu, učí se rozlišovat povinnosti a zábavu 
(1,2,3,6).
Kreslí, co je nejvíce baví, co je baví méně, čemu věnují nejvíce času, co musí dělat 
každodenně (1,5,6).
Představují si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas - jak by jezdily vlaky, jak by vysílala 
TV, jak by se učilo ve škole bez rozvrhu hodin, vymýšlí modelové situace (1,2,3,5).
Hrají hru: Odhad času (2,4,6).
Plánují svůj odpočinek po příchodu ze školy (1,6).

Kdy se nejlépe připravíme do školy
Žáci:
Využívají hry, při nichž cvičí paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení 
(1,3).
Využívají počítač pro získávání informací (1,5).
Vzájemně si sdělují, které předměty mají nejraději, a proč (1,3).

Měření času
Žáci:
Ukazují si měřidla času. Vyhledávají na internetu (1,3,5).
Kreslí, malují různá měřidla času (1,5).

Přesnost je výsadou králů
Žáci:
Vypráví si, co znamená přijít včas/pozdě (1,3).
Váží si svého volného času i času druhých, hledají, co je o čas okrádá a čím zdržují sebe, 
rodiče, kamarády. Besedují o nebezpečí spěchu, který často přinese různá zranění 
(1,2,3,4,5,6).

Co jsme dělali v našem volném čase
Žáci:
Ohlíží se za prázdninami, povídají si o místech, která navštívili (1,2,6).
Vypráví si, co dělali o víkendu (1,2,6).

JAK SE MĚNÍ LIDÉ
Když jsme byli malí

Žáci:
Prohlíží si fotografie známých i neznámých lidí, hledají rozdíly typické pro jednotlivá věková 
období (1,3,4).
Chronologicky řadí obrázky osob, které představují jednotlivé fáze života (1,2).
Besedují o tom, co může člověk v jednotlivých věkových období zažít a naučit se (1,2,3).

Kronika školy
Žáci:
Prohlíží si kroniku školy, zjišťují, kdo ji v minulosti vedl (2,3).
Hledají staré zprávy o naší škole (2,3,4).

           Lidé a minulost
Žáci:
Čtou české pohádky, říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy (1,2,3,4,6).
Vypráví si, odpovídají na otázky týkající se života v minulosti, ilustrují přečtené pohádky, 
hrají scénky z pohádek (1,2,3,4,6).

Člověk a jeho svět
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4. Rozmanitost přírody

Žáci se seznamují s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé i neživé. 
Cílem je:
Plánovat tematické vycházky i pobyty v přírodě, pozorovat změny a následné výtvarné či jiné 
zpracování poznatků, didaktické hry s přírodními motivy, péči o pokojové rostliny. 
Využijeme zkušenosti z ekologické výchovy. 

Tematický okruh, formulace činnosti a její stručný popis, číslo rozvíjené kompetence

PŘÍRODA OKOLO NÁS - ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ
Jak se mění strom

Žáci:
Na vycházkách pozorují přírodu, vybírají si k pozorování, např. různé stromy a hledají 
významné údaje o jejich růstu, pěstování (3,5,6).
Kreslí strom v jednotlivých ročních obdobích (2,6).
Porovnávají, jak se příroda v jednotlivých ročních obdobích mění (1,6).
Využívají listy a plody vybraného stromu pro koláže (1,2,3).

Stavíme z přírodnin
Žáci:
Při vycházkách do lesa, parku si upevňují pravidla chování v přírodě, sbírají plody 
a zhotovují z nich výstavku (3,5,6).
Staví objekty ze shromážděných přírodnin, povídají si, kdo v nich žije, co se tam děje.
Hrají příběhy (1,2,5,6).
Obtiskují listy - využívají různé techniky pro výtvarné činnosti (1,2,6).

S hlavou v oblacích
Žáci:
Při vycházkách pozorují život na stromech (1,2,3).
Učí se poznávat ptáky podle vzhledu, besedují nad obrázky ptáků, využívají naučnou 
literaturu (1,2,3,4,6).
Kreslí, modelují ptačí hnízdo s mláďaty (1,2,6).
Krmí ptáčky v zimě, vědí, co jim chutná (3,5,6).
Sledují, kdy k nám přilétají různé druhy tažných ptáků, zjišťují, kdy a kam odlétají (1,2,3).

Naše květiny
Žáci:
Pečují o květiny - povídají si o různých odrůdách květin a o jejich podmínkách k životu 
(3,5,6).
Pěstují, přesazují,zalévají květiny (1,2,6).
Z květin si vytváří hezké životní prostředí (1,2,6).

Jak se budí semínko
Žáci:
Pozorují klíčení semen (2,6).

Záhady pod kameny
Žáci:
Z časopisů vytvoří pexesa s obrázky živočichů, rostlin, brouků (1,2,4).
Při vycházce sledují život pod zvednutým kamenem (4,5).
Sbírají kameny, oblázky a malují na ně (1,2,6).

Za dobrodružstvím do přírody
Žáci:
Napodobují hlasy zvířat (2,3,4).
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Soutěží ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat, rostlin (2,4,6).
Práva zvířat

Žáci:
Besedují o právech každého živočicha na život. Vypráví si o útulcích pro zvířata (2,3,5).
Zajímají se o planetu Zemi a o chráněné živočichy (1,3,5,6).
V dubnu - Měsíci ptactva přemýšlí, co znamenají ptáci v našem životě a jak se o ně starat, 
hledají informace o právě přilétajících druzích (1,2,5,6).
Při vycházkách do lesa naslouchají zvukům přírody, určují průvodce zvuků,tříbí své smysly, 
pátrají po lesních produktech, které nás živí (1,6).

Můj miláček, můj kamarád
Žáci:
Vypráví si o domácích zvířatech a na základě vlastních zkušeností si vysvětlují, jakou péči 
vyžadují (1,6).
Kreslí domácí mazlíčky a práce vystaví (2,4,6).
Získávají informace z knih o zvířatech v ZOO (1,3,6).
Na vycházkách do polí, lesů a k rybníku poznávají, kteří živočichové žijí volně v našem okolí 
(1,3,4,).
Kreslí a malují své oblíbené zvíře, hovoří o něm (1,6).

ROČNÍ OBDOBÍ

Příroda a my
Žáci:
Besedují o ročních obdobích, sledují změny v přírodě a život zvířat (1,2).
Dramatizují jednoduché pohádky se zvířecími hrdiny (1,3).
Na vycházkách pozorují změny v přírodě a  malují je (1,3).

Jaro
Žáci:
Na vycházce pozorují jarní práce na poli a v zahradě (1,3).
Kreslí a malují první jarní květiny (1,6).
Kreslí mláďata domácích zvířat (1,6).
Poznávají léčivé byliny (1,5).

Podzim
Žáci:
Soutěží v poznávání ovoce a zeleniny (1,3).
Vyrábí draky (2).
Všímají si, jak usíná příroda (4,5).

Zima
Žáci:
Pomáhají zvířátkům přežít zimu (3,6).
Vyrábí jednoduchá krmítka, připravují dárečky na vánoční strom pro zvířátka (1,6).
Zdobí vánoční strom přírodninami (1,4,5).

Týden, měsíc, rok
Žáci:
Vyrábí koláže charakterizující jednotlivé měsíce, roční období (1,2,3).
Dramatizují pohádku O dvanácti měsíčkách - připraví masky pro jednotlivé měsíce (1,2,3,4).

POČASÍ
Pranostiky, hra na rosničky

Žáci:
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Vyhledávají pranostiky, čtou je a uvažují o jejich smyslu (1,2,3).
Tvoří meteorologický kalendář, každý den zaznamenávají počasí (1,3,4,6).
Čtou předpovědi počasí z novin (1,3).
Sledují předpověď počasí v TV a pak porovnávají, jak bylo u nás (1,3,5).

VODA
Vodní hrátky

Žáci:
Besedují o vodě, jejím skupenství a významu (1,2).
Podle své fantazie a na základě poznatků kreslí koloběh vody v přírodě (1,3,6).
Provádí jednoduché pokusy (1,2).
Navštíví čističku odpadních vod (1,3,4,5).

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Den Země

Žáci:
Při vycházkách do okolí školy pozorují úpravu a čistotu okolí, působení výfukových plynů na 
stromy (1,3,5).
Pomáhají při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny (5,6).
Třídí odpad (1,5,6).

Co do přírody nepatří
Žáci:
Besedují o tom, jak člověk škodí nebo prospívá přírodě (1,4,5).
Vyplňují ekologický kvíz (1,2,5).
Při vycházkách do přírody si všímají všeho, čím ji poškozuje činnost člověka (4,6).
Při výletech do přírody poznávají lesní plody a pátrají, které jsou léčivé (1,2).
Vypráví si o nebezpečí ohně ve volné přírodě (1,6).

Udělej si sám
Žáci:
Lisují rostliny a tvoří z nich herbáře (1,6).
Tvoří výrobky z přírodních materiálů (4,6).
Kreslí květiny, živočichy, vyhledávají nejdůležitější údaje o nich (2,5).
Kreslí, modelují prehistorické zvíře podle vlastní fantazie (1,6).

Člověk a jeho svět

5. Člověk a jeho zdraví

V tomto okruhu mají žáci poznat především sami sebe, získat poučení o zdraví a nemocech, 
o zdravotní prevenci, o odpovědnosti za své zdraví. 
Cílem je:
Plánování aktivity směřující k průběžné péči o osobní hygienu, předcházení úrazům, dbaní na 
bezpečnost činností, (beseda, nácvik ošetření jednoduchého poranění), jak vyhledávat pomoc, 
hra s nácvikem telefonického volání na tísňové linky.
Zařadíme také pohybové a tělovýchovné aktivity - pravidelný pobyt venku nebo v tělocvičně.

Tematický okruh, formulace činnosti a její stručný popis, číslo rozvíjené kompetence

POZNÁVÁME SVÉ TĚLO
Já – my
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Žáci:
Z encyklopedie vypisují zajímavosti o lidském těle a jeho funkcích a pak s těmito 
informacemi seznamují ostatní (1,2,3).
Na arch balicího papíru obkreslují postavu a do obrysu dokreslují nejdůležitější tělesné 
orgány (3,4,5).

PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ, CO NÁM PROSPÍVÁ, CO NÁM ŠKODÍ
Naše tělo - kouzla pro zdraví

Žáci:
Vypráví si o otužování a zdravém životním stylu (1,3).
Zjišťují, jak správně relaxovat a odpočívat (5,6).

Čistota-půl zdraví
Žáci:
Kontrolují běžnou denní hygienu (3,5,6).
Vymýšlí popletený příběh o posloupnosti jednotlivých úkonů osobní hygieny (1,2,3).
Ujasňuji si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC, upozorňují na prohřešky proti 
těmto zásadám (1,2,3).
            Náš zdravý jídelníček
Žáci:
Kreslí a modelují ovoce a zeleninu (1,3,6).
V časopisech hledají obrázky zdravých a méně zdravých potravin (4,5,6).
Vystřihují obrázky různých jídel a třídí je na zdravá a méně zdravá (1,2,3,6).
Tvoří plán společného denního stravovacího a pitného režimu (1,3,5).

Chci být zdravý
Žáci:
Čtou o dětských nemocech a jejich léčení, zajímají se o zdravotní prevenci (1,6).
Vypráví si o režimu dne při léčení doma na lůžku (1,3).
Povídají si o tom, jak pečovat o své zdraví, zacházet s léky, při nesprávném užívání nám 
mohou škodit (1,2?3).
Učí se ošetřovat jednoduchá zranění (1,2).
Při vycházce jdou ke zdravotnickému středisku a hovoří o různých odděleních v nemocnici, 
zjišťují, kde najdou lékárnu, pohotovost (1,5).

U lékaře
Žáci:
Vypráví si o tom, jak předcházet úrazům, co se jim může stát při koupání, jízdě na kole apod. 
(1,3).
Vypráví se své zkušenosti z pobytu v nemocnici nebo u lékaře. Vytváří si správný názor na 
lékaře jako na pomocníka při udržování našeho zdraví (1,4).
Hrají si na lékaře a pacienta (2,3).

Příroda léčí
Žáci:
Vyhledávají léčivky v atlasu rostlin, kreslí je a zjišťují, jaké mají účinky (1,5).
Seznamují se s léčivkami v našem okolí, vysvětlují si, k čemu slouží (1).

Pečujeme o svůj vzhled
Žáci:
Procvičují své tělo při tělovýchovných chvilkách (6).
Povídají si o péči o chrup (1,2,3).

Co nás může ohrozit
Žáci:
Předvádí, jak se mají chovat na ulici, v dopravních prostředcích, aby se vyhnuli úrazu (1,4).
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Na modelových situacích zkouší chování při snaze neznámého člověka navázat s námi 
kontakt, učí se přivolat pomoc dospělého nebo policie (1,3).
Poznávají nebezpečné a jedovaté rostliny (1,2,6).
Ptají se, co nám může uškodit - neznámá zvířata, lidé (1,3,5).
Na výletě si uvědomují různá nebezpečí a snaží se jim předcházet (1,2,6).
Vypráví si, co se jim nebezpečného přihodilo, jak situaci zvládli (3,5).
Učí se telefonovat - oznámit úraz, přivolat pomoc, vytvářet modelové situace (1,4).

Zachránci
Žáci:
Kontrolují, co všechno má obsahovat příruční lékárna (1,2,6).
Učí se používat lékárničku (1,2,4,5)
Učí se zásadám první pomoci (1,2,3,5)

CHODÍME VEN KAŽDÝ DEN
Každodenní pobyt venku

Žáci:
Denně chodí do přírody, na školní hřiště apod. (5,6).
Pořádají jednoduché soutěže s míčem, se švihadlem apod. (6).
Po organizovaných závodivých a sportovních hrách relaxují (6).

Příroda naše tělocvična
Žáci:
Při vycházkách překonávají přírodní překážky (5,6).
Prohlubují si znalosti o živé a neživé přírodě (1,4,5,6).
Hrají hry propojující tělesnou zdatnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě (6).

Zimní radovánky
Žáci:
Při vycházkách do zimní přírody sledují stopy zvířat na sněhu (3,5,6).
Soutěží ve stavbě sněhuláka (6).
Závodí v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky (6).
Chodí sáňkovat (6).

Míčové hry
Žáci:
Seznamují se s pravidly míčových her a cvičí se v jejich dodržování (6).
Nacvičují vybíjenou (6).

Sportovní odpoledne
Žáci:
Připravují hry na naše sportovní odpoledne (3,4,5).
Vymýšlí program a plánují, kde budou jednotlivá stanoviště (2,6).
Kreslí sportovce (6).
Hrají si na rozhodčí - jsme objektivní, víme, co je „fair play“ (1,2,5).
Výsledky společně vyhodnotí a seznámí s nimi veřejnost (3,5,6).

Umění a kultura

Hudební výchova
V tomto okruhu budeme plánujeme poslech reprodukované hudby - dětské písně, co 
poslouchám já, hudební styly, žánry, soutěže, hudebně-pohybové hry, vlastní tanec.
Cílem je:
Rozvoj rytmu, ztvárnění hudby pohybem, hrou na hudební nástroje, poslech relaxační hudby 
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a vyjádření svých pocitů.

Výtvarná výchova
Základem aktivit v tomto okruhu je malování, kreslení, stříhání, kreslení v přírodě, ilustrace 
dětské knihy a seznámení s různými technikami (modelování, koláže, zapouštění barev, 
skládání,…) a výtvarné soutěže.

Člověk a svět práce

V tomto okruhu se zaměříme na práci s různými pracovními technikami jako je:
Práce s papírem, textilem, přírodninami, modelínou, vlnou, dále na tvořivé hry se 
stavebnicemi, zalévání rostlin, podílení se na výzdobě tříd a školy, hygienu prostředí, 
sebeobslužné činnosti, úklid ve školní družině, úklid v okolí školy (školní hřiště před ZŠ a za 
ZŠ využívané školní družinou), přípravu jednoduchých pokrmů.

.




