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1. Cíle ŠD 

 

 umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní  

i druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, vnímavosti a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti, reálné možnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi pro rozhodování o vlastní životní  

a profesní orientaci 

 

 

 

 



683 

 

2. Celoroční plán práce 

I.  oddělení   -   Zdena Kissová   

II. oddělení   -   Lenka Ovšáková  

 

Podzimní období (září, říjen, listopad) 

1. Tělovýchovná a rekreační činnost  

- rozcvičky a Tv chvilky 

- jóga pro děti – relaxace, celkové uvolnění 

- soutěže, kvízy a didaktické hry 

- poslech pohádek 

- společná četba 

 

2. Pracovně – technická zájmová činnost 

- práce z přírodních materiálů (kaštany, žaludy, listy) 

- výroba draků, drobné výrobky ze špejlí a drátů 

- říjen – zahájení práce v keramickém kroužku v DDM 

 

3. Přírodovědná zájmová činnost 

- přírodovědné vycházky do lesa, pobyt na čerstvém vzduchu, pozorování 

podzimní přírody, poznávání stromů podle listů 

 

4. Hudebně – pohybová zájmová činnost 

- zpět s kytarou a orffovými nástroji, nácvik nových písní, tanečky s hudbou 

 

5. Sportovně – branná zájmová činnost 

- činnosti: seznamování s pravidly míčových her na školním hřišti 

- výchovné náměty: sledování sportovního dění u nás i ve světě, významní 

sportovci 

 

6. Esteticko-výchovná zájmová činnost 

- činnosti: tvořivé hry na znázorňování společenského chování, lidové tanečky 

se zpěvem, zpěv národních písní, kreslení, malování a modelování na náměty 

ze společensko-vědní zájmové činnosti 

- výchovné náměty: péče o estetické životní prostředí. 
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Zimní období (prosinec, leden, únor) 

1. Tělovýchovná a rekreační činnost 

- rozcvičky a TV chvilky během různých činností 

- jóga pro děti 

- společná četba 

- poslech pohádek 

 

2. Pracovně – technická zájmová činnost 

- základy vyšívání, drhání 

- výroba vánočních ozdob a dárků 

- Keramický kroužek – výroba vánočních zvonků 

 

3. Přírodovědná zájmová činnost 

- vycházky do lesa ke krmelci 

- příroda v zimě (stopy ve sněhu) 

 

4. Hudebně pohybová zájmová činnost 

- nácvik trampských písní 

- nácvik country tanečků 

 

5. Sportovně – branná 

- výchovné náměty: zimní sporty a různé nebezpečí při jejich provozu, 

nevstupovat 

na tenký led, nesjíždět z příliš příkrých svahů, nesáňkovat na frekventovaných 

komunikacích 

- činnosti: hry ve sněhu, sáňkování, bobování. 

 

6. Společenskovědní zájmová činnost 

- výchovné náměty: význam Vánoc – svátků míru a lidské pohody, smysl dárků 

– projev pozornosti a uznání 
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Jarní období (březen, duben, květen, červen) 

1. Tělovýchovná a rekreační činnost 

- rozcvičky a TV chvilky, pohybové hry venku 

- didaktické hry, soutěže a kvízy s náměty prvoučnými 

- vycházky do jarní přírody, jarní turistika, dopravní značky 

 

2. Výtvarná zájmová činnost 

- malování barvami: jarní květiny, rozkvetlé stromy 

- vosková technika: motýli 

- kombinovaná technika: zapouštění tuže do klovatiny 

 

3. Pracovně – technická zájmová činnost 

- práce z látky, lepenky – kombinované techniky 

- výroba přání ke Dni matek 

- Keramický kroužek: hrníčky pro maminky 

 

4. Hudebně – pohybová zájmová činnost 

- nácvik lidových písní, doprovod orffovy nástroje 

- nácvik lidových tanečků: Mazurka 

 

5. Přírodovědná zájmová činnost 

- přírodovědné vycházky do lesa a na louku 

- sběr jarních květin do herbáře 

- pozorování jarní přírody, kalendář přírody 

- výstava jarních květin 

 

6. Sportovně – branná zájmová činnost 

- výchovné náměty: Duben – měsíc bezpečnosti silničního provozu 

- jarní turnaje ve sportovních disciplinách 

- atletický trojboj (běh, skok do dálky, hod míčkem). 
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3. Řád školní družiny 

I. Organizace a provoz školní družiny 

1. Učebny školní družiny se nacházejí v pavilonu E. Výchova, mimo vyučování probíhá v I. 

 a II. oddělení ŠD.  

 

2. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného 

zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny – 

přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.  

 

3. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí 

vychovatelky ŠD a po projednání na pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD 

sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným odůvodněním.  

 

4. ŠD navštěvují děti pouze 1. až 3. ročníku. Zákonní zástupci dítěte platí měsíční příspěvek 

100,-Kč, příspěvek slouží k částečné úhradě neinvestičních nákladů ve ŠD. Osvobození 

od platby povoluje ve výjimečných případech ÚMOb dle Vyhlášky Obvodního 

zastupitelstva Městského obvodu Michálkovice č. 8/93. 

 

5. a) Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni 

vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti 

organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod 

nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel 

funkci pedagogického dozoru nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí 

vychovatelce ŠD.  

 

b) Uvolnění z denní činnosti je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce  

 a s osobním vyzvednutím žáka. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD 

do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické 

domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo 

ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli 

školy, event. policii. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále 

o kontakt se zákonnými zástupci.  

             

 c) Na oběd odcházejí děti z oddělení společně s vychovatelkou. Dodržují základní      

     hygienické návyky a kulturu stolování.  

 

 d) Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami. 

6. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné 

denní docházce. Mimo činnosti výchovné a vzdělávací plní ŠD částečně také funkci 

sociální. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo 

vyučování (zájmové kroužky školy, zájmové útvary domu dětí a mládeže). 
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7. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD  

a) Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, školního řádu školy i školní družiny.  

b) Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.  

c) Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí 

žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.  

d) K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné 

poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.  

e) Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování 

v činnostech ŠD - i zde platí ustanovení vyhlášky o základní škole.  

f) Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD  

a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.  

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD  

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve 

svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých 

zaměstnáních.  

 Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.  

 Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.  

 Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou 

pomoc. 

 Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní 

zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.  

 Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně, v odpoledních 

hodinách při výkonu služby vychovatelky u hlavních dveří. Další individuální 

pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek 

a konzultací.  

 Při zájmové a rekreační činnosti jsou děti poučeny o bezpečnosti: neběhají, dbají 

příkazu, jak zacházet s různými předměty (nůžky apod.), není dovoleno manipulovat 

s elektrickými přístroji a dotýkat se zásuvek. 

 Při akcích mimo školu: dodržují bezpečnost při hrách, dodržují pravidla BESIP (děti 

poučeny).Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, 

povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.  
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9. Pitný režim dětí zajišťuje do 14.00 hod. školní jídelna, po 14.00 hod. jsou k dispozici 

automaty na nápoje. 

10. Žáci ŠD využívají ke svým činnostem školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, učebny 

s videem a školní hřiště. Musí ovšem respektovat rozvrh školy, aby nenarušovaly řádnou 

výuku.  

11. Dočasné umisťování žáků do ŠD, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených 

hodinách v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, je 

možné. Počet žáků v oddělení nesmí přesáhnout počet 30-ti v učebně a počet 25-ti, pokud 

se jedná o vycházku. 

12. Styk se zákonnými zástupci žáků je možný prostřednictvím záznamníků, ŽK, telefonicky, 

osobně. 

13. Jednotlivá oddělení se mohou spojovat do počtu 30-ti v učebně a do počtu 25-ti pokud se 

jedná o vycházku. 

 

II. Režim školní družiny 

6.30 hod. – 7.55 hod. (do 7.20 hod. příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové 

hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů,  

11.30 hod. - 13.00 hod.  

oběd, osobní hygiena, volná činnost,  

13.00 hod. - 13.30 hod.  

odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory/,  

13.30 hod. - 15.00 hod.  

činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, 

příprava 

na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,  

15.00 hod. - 15.30 hod. 

osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola 

v šatnách, možné vypracování domácích úkolů,  

15.30 hod. - 16.00 hod. 

rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.  
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3. SWOT analýza ŠD 

Silné stránky 

V lidském potenciálu 

 kvalita pedagogického sboru na 1. stupni – týmová spolupráce 

 zkušený kolektiv na 1. stupni 

 ochota pracovníků školy ke změnám 

V materiálovém vybavení 

 nově opravená a zrekonstruovaná škola 

 nové školní hřiště, které slouží nejen dětem ZŠ, ale i široké veřejnosti 

 strategická poloha školy mezi několika obcemi 

 školní družina v nových, větších a lépe vyhovujících prostorách 

V ostatních faktorech 

 dobrá spolupráce vedení školy a ŠD 

 dodržování tradic (Mikuláš, pálení čarodějnic, valentýnský večírek) 

 Keramika – spolupráce s Galerií pro každého 

Slabé stránky 

 nedostatečný vztah dětí k prostorám a vybavení školy 

 malý zájem rodičů o práci dětí ve školní družině 

  



690 

 

Rizika 

 nedostatečná podpora a pochopení rodičů při řešení problémů 

 uvolnění kázně žáků v odpoledních hodinách 

Příležitosti 

 poznat některé vlastnosti, schopnosti a povahové rysy žáků mimo vyučování 

 rozvoj talentů v oblasti VV, Pč, keramiky atd. 

 

4. Výchovně vzdělávací strategie – VVS 

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Program 

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním jevům, 

která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině. 

 

Cíl 

 Připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových 

aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. 

 

Charakteristika výchovně- vzdělávacího programu 

 kroužky 

 sportovní a kulturní akce 

 zájmové, společenské akce pro rodiče s dětmi 

 výlety apod. 

Snažení vychovatelek směřuje ke šťastným a spokojeným dětem. 
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Výchovně vzdělávací obsah a jeho časový plán 

Časový plán (na 4 roky) 

 ve ŠD je nutno pojímat výchovu i specifickou formu primární prevence sociálně 

patologických jevů se zaměřením na tyto oblasti: 

 

o Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 výchova k zodpovědnosti za svou osobu a své zdraví 

 výchova ke správným stravovacím návykům 

 dodržování osobní hygieny, tělesné kultury a zdatnosti 

 rozvíjení citových vazeb a citové stránky osobnosti 

 pěstování pracovních návyků a dovedností 

o Posilování komunikačních dovedností 

 kultivace slovního a mimoslovního projevu 

 rozvíjení slovní zásoby a schopnosti užívat ji 

 schopnost naslouchat a komunikovat v různém sociálním prostředí 

 uplatnění v kolektivu 

o Zvyšování sociálních kompetencí 

 pěstování potřeb a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů 

vedoucích k odpovědnosti za své chování 

 usilování o důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality 

 posilovat schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat 

důsledky svého chování 

o Výchova k odstraňování nedostatků v patologické regulaci chování 

 ovládání negativních citových reakcí 

 vypořádání se stresem 

 překonání náročných životních situací, nepodléhat jim 

 vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy 

 najít své místo ve skupině a ve společnosti, poznání sebe samého, 

posilování pozitivního myšlení, objektivní hodnocení činnosti každého 

dítěte 

 temperament, postoje, hodnoty 
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o Formování životních postojů 

 vytváření základů právního vědomí 

 úcta, porozumění, tolerance a schopnosti i ochota pomoci, podobnost  

i odlišnost lidí 

 rozdíly v prožívání, myšlení a jednání 

 vytvoření vlastního sebevědomí a posilování schopnosti nepodléhat 

cizím negativním vlivům 

o V plánovaných činnostech je zahrnuta prevence sociálně patologických 

jevů 

 drogová závislost, alkohol, kouření 

 delikvence 

 virtuální drogy, patologické hráčství 

 záškoláctví 

 šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování 

 xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 

  

Činnosti a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází 

z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních 

aktivit, nabídka pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek 

seberealizace zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Práce je dlouhodobá. 

 

Formy výchovně - vzdělávacího procesu 

 Ve všech činnostech v průběhu dne ve ŠD vyžadujeme spontánní a řízené aktivity. 

 Vše je naplňováno: 

 činnostmi odpočinkovými 

o po obědě 

o odstraňování únavy 

o rekreace 

 činnostmi rekreačními 

o regenerace sil 

o aktivní odpočinek (turistika, sport) 

o organizované nebo spontánní činnosti (prováděné především venku) 

o relaxace po soustředění ve vyučování 
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 zájmovými činnostmi 

o rozvoj osobnosti dětí 

o seberealizace 

o činnosti individuální nebo skupinová 

o činnost organizovaná nebo spontánní 

Dominující je aktivita dětí, která jim přináší radost a uspokojení, vlastní 

aktivní činnost vychází ze zájmu dětí, zahání pocit nudy a nenaplněné 

doby. 

 příprava na vyučování 

o okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, použití 

některých následných forem: 

 didaktické hry 

 vypracování domácích úkolů ve ŠD se souhlasem rodičů 

 ověřování a upevňování školních poznatků v praxi 

 práce s knihou, časopisy, počítačem 

 získání doplňujících poznatků 

 poslechové činností 

  Náplní práce nejsou jen činnosti opakující se z týdne na týden, ale i některé významné 

akce, na jejichž přípravě se děti aktivně podílejí (např. besídky, výstavy prací, sportovní 

utkání, soutěže apod.).  V rámci ročního plánu jsou tyto akce jmenovitě uvedeny. Ve ŠD se 

děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti, jednotlivé aktivity jsou zapracované 

v týdenní skladbě zaměstnání. 
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TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 

1. Charakteristika vzdělávacího oboru 

- obsahem ‚Objevování svého místa‘ jsou činnosti, jejichž prostřednictvím žák hledá 

a poznává prostor svého těla, a které zprostředkují a vizualizují představu fyzického 

propojení tělesnosti s prostorem a prostředím  

- pocit poznání a uvědomění si svého těla v prostorovém kontextu vede k uvědomění si 

své jedinečnosti v rámci sounáležitosti s celkem – napojení se na řád věcí – toto 

poznání doprovází úcta, pokora a svoboda 

 

2. Očekávané výstupy 

- žák aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří 

hudební melodii, vnímá a vyjadřuje hudební frázování  

- přijímá a respektuje pravidla her 

 

3. Učivo 

Pohybové a taneční hry 

- hra jako základ umělecké činnosti (podzimní období) 

- hry kladoucí požadavky na různé psychické procesy, vlastnosti a stavy (podzimní 

období) 

- hry učící senzomotorické koordinaci (zimní období) 

- hry přispívající formování charakteru a mravní výchově (zimní období) 

- hry s náčiním, motivované hudbou, hry prostorové, s rozpočítávaním, se zpěvem, na 

honěnou, hádanky, hry s napodobováním (jarní období) 
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ETICKÁ VÝCHOVA 
 

1. Charakteristika vzdělávacího oboru 

- etická výchova vede žáka především: 

- k navázání a udržování uspokojivých vztahů 

- k vytvoření pravdivé představy o sobě samém 

- k tvořivému řešení každodenních problémů 

- k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků 

s diskuze s jinými 

 

2. Očekávané výstupy 

-žák si osvojí 

- oslovování křestními jmény 

- používání vhodných forem pozdravů 

- naslouchání 

- dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě – poděkování, omluva, 

přiměřená gestikulace 

 

3. Učivo 

- komunikace při vytváření výchovného kolektivu- představení se, vytvoření 

základních komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace 

/podzimní období/ 

- základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav, otázka, 

prosba, poděkování, omluva /podzimní období/ 

- základy neverbální komunikace- seznámení s možnostmi neverbální komunikace, 

postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky /zimní období/ 

- komunikace citů- identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů – pocity 

spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu /jarní období/ 
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Do tématických plánů je průběžně zařazována –  

dopravní výchova /dopravní značky, bezpečnost na komunikacích- vycházky/ 

rodinná a sexuální výchova /rodina, sourozenci, vztahy v rodině/  

chování za mimořádných situací a jejich řešení /nebezpečí na vycházkách, při pobytu 

v přírodě/,  

obrana vlasti /při vycházkách – hrdinové obce/ ,  

finanční gramotnost /nákup a rozpočet nákupu na výlet, vycházku/ 
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Tematický plán 

ZÁŘÍ – ŘÍJEN – Jsme jedna rodina, školní družina 

 

Cíle: 

 seznámit žáky se školními prostory 

 poučit žáky o bezpečnosti ve všech prostorách školy 

 naučit režim dne ŠD 

 seznámit žáky s vychovatelkami 

 naučit žáky používat a uklízet hračky ŠD 

 seznámit žáky mezi sebou 

 procvičovat sebeobsluhu 

 zdůrazňovat osobní hygienu 

 dodržovat pořádek na toaletách 

 udržovat pořádek v šatnách 

 procvičovat kulturní chování ve školní jídelně 

 naučit žáky obsluhu terminálu ve školní jídelně 

 

KOMPETENCE 

1. k učení 

a) dokončit práci 

b) být trpělivý 

c) klást otázky 

2. k řešení problému 

a) snažit se řešit krizové situace 

b) rozlišovat to správné 

3. komunikativní 

a) rozvoj vyjadřování 

b) vysvětlit co chci 

4. sociální a personální 

a) tolerovat jiné 

b) dokázat si poradit 

c) ustupovat 

5. k trávení volného času 

a) výběr vhodné volnočasové aktivity 

b) schopnost samostatné zábavy 
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LISTOPAD – PROSINEC - Podaná ruka 

Cíle 

 posilování komunikačních dovedností 

 zvyšování sociálních kompetencí 

 vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným rasám, kulturám a duchovním hodnotám 

 formování životních postojů 

 schopnost najít své místo ve skupině 

 učit se žít společně 

 učit se znát svá práva a povinnosti 

 

KOMPETENCE 

1. k učení 

a) učit se jak na to 

b) učit se znát 

c) učit se být 

2. k řešení problému 

a) nenechá se odradit případným neúspěchem 

b) vytrvale směřuje k řešení 

3. komunikativní 

a) kultivace slovního a mimoslovního projevu 

b) schopnost naslouchat a komunikovat v různém sociálním prostředí 

c) uplatnění se v kolektivu 

4. sociální a personální 

a) vést k odpovědnosti za své chování 

b) usilovat o důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality 

5. občanská 

a) kamarádství 

b) hierarchie hodnot 

c) mezilidské vztahy 

d) vytváření sebevědomí posilování schopnosti nepodléhat cizím negativním 

vlivům 
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LEDEN – BŘEZEN – Člověk a jeho zdraví 

 

Cíle 

 poznat sami sebe 

 získávat znalosti o zdraví 

 výchova ke zdravému životnímu stylu, výživě a pohybových aktivitám 

 seznámení s účinky omamných látek a jejich nebezpečím 

 získat základy při poskytování první pomoci 

 

KOMPETENCE 

1. k učení 

a) vyhledává jednoduché textové zdroje (učebnice, dětské encyklopedie, další 

knihy k učení) 

2. k řešení problému 

a) přímá odpovědnost za své zdraví 

b) hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi (práce ve skupině) 

3. komunikativní 

a) využívá ke komunikaci telefon (přivolání pomoci) 

b) rozvoj vyjadřování 

4. sociální a personální 

a) oceňuje své spolužáky ve skupině za dobrou práci 

5. občanská 

a) v krizové situaci a situaci ohrožující život a zdraví postupuje dle pokynů 

kompetentní osoby 

b) zná vlastní společenské normy chování 

6. pracovní 

a) ví, jak si plánovat a organizovat své pracovní činnosti 

b) nebojí se říci ne i ano 

c) nebojí se převzít zodpovědnost 
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DUBEN – ČERVEN – Cesta do školy 

 

Cíle 

 uvědomit si bezpečnou cestu do školy a domů ze školní družiny 

 vztah lidí k přírodě a životnímu prostředí 

 sledovat a pozorovat jarní přírodu (změny v přírodě) 

 komunikace ve skupině 

 vést k toleranci, ohleduplnosti naslouchání a respektování 

 

KOMPETENCE 

1. k učení 

a) pozorovat jarní přírodu 

b) poznávání jarní květin a bylin 

2. k řešení problému 

a) samostatně a ve skupině ověřuje získané poznatky z přírody 

b) porovnávání s encyklopediemi, učebnicemi a časopisy – ověřuje správnost 

řešení 

3. komunikativní 

a) při práci ve skupině formuluje své myšlenky a vyjadřuje je 

b) zapojit se diskuse na téma ochrany přírody 

4. sociální a personální 

a) přispívá k diskuzi v rámci svých znalostí a dovedností ze své cesty do školy 

b) spolupráce ve skupině 

5. občanská 

a) porozumět základním ekologickým souvislostem 

b) respektovat požadavky na ochranu životního prostředí 

6. pracovní 

a) vytvoření plánu okolí školy 

b) vyznačení bezpečné cesty do i ze školy 

c) vedení k respektování pravidel a ochraně svého zdraví (dopravní výchova) 
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