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ŠVP ŠD Bratronice
1. Identifikační údaje
Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno
Bratronice 76
273 63 Bratronice
IČO: 750 34 581
Ředitelka školy: Bc. Ing. Jitka Tenklová
Vychovatelky ŠD: Vendula Holmanová, Mgr. Lada Kalmusová, Soňa Hříbalová, Mgr. Matrina
Ludvíková, Mgr. Jana Sochorová, Eliška Semmencová, Věra Vršková
Zřizovatel: Obec Bratronice
Platnost od 1. 9. 2015 do šk. roku 2019/2020 (5 let)
č.j. 01-09/2015

2. Délka a časový plán vzdělávání
Tento Školní vzdělávací program je vytvořen na dobu jednoho vzdělávacího cyklu (5 let)
a obsahuje seznam činností, které lze ve školní družině vykonávat. Součástí časového plánu je
i plán evaluace činnosti školní družiny.

3.Charakteristika vzdělávacího programu
Činnosti odpočinkové: pohádka, film na DVD, čtená pohádka dětmi, vychovatelkou, vyprávění- co
jsem dělal o víkendu, o prázdninách, dnes ve škole, stavění se stavebnicemi, práce s omalovánkou,
besedy na daná témata ŠVP- beseda o vánočních a velikonočních zvycích, beseda s policistou,
hasičem, beseda na téma závislosti...
Činnosti zájmové, spontánní činnosti: stavění se stavebnicemi, které jsou dostupné v ŠD- cheva,
vario, plasticant, lego...,výtvarné činnosti- děti mají k dispozici časopisy s předlohami k vyrábění,
barevné papíry, lepidla, přírodní materiál...,práce s barvami- temperové barvy, akrylové barvy,
vodové barvy,práce s hlínou, práce s omalovánkou- obrázky jsou kopírovány z knih, nebo
z internetu, obrázky jsou obměňované, často jsou tématické( den matek, Vánoce, Velikonoce,
Valentýn, pálení čarodejnic...), společenské hry- dáma, šachy, mlýn, člověče, nezlob se, activity...,
hry ve družině- tleskaná, poznej podle hmatu-věc, spolužák, na fax, městečko Pallermo
Pohybové činnosti: pohybové hry- tulení šlacha, liščí ocas, cukr, káva, limonáda...,zimní sportybruslení, sáňkování, bobování, hry venku a v tělocvičně- rychlá vybíjená, na jelena, Honzo, vstávej,

barevná válka, evoluce..., hry na dětském hřišti- soutěžení v atletice, fotbal, florbal...
Příprava na vyučování: tématické vycházky, didaktické hry, besedy, pracovní listy, ICT

3. Charakteristika zařízení
Školní družina je určena přednostně žákům 1.-3. ročníku (dle počtu zájemců i 4., případně
5.ročníku) základní školy, má dvě oddělení- první oddělení se naplňuje do počtu 25 žáků, druhé
oddělení (zájmové) do počtu 15 žáků. Je umístěna v přízemí budovy školy. K dispozici má tři
místnosti. Společenské místnosti jsou vybaveny školními lavicemi (využítí k přípravě na vyučování,
k rukodělné a zájmové činnnosti), televizí s DVD a je také určena k výuce na PC. Třetí místnost je
určená pro relaxaci, zájmovou a spontánní činnosti žáků. Je zde prostor pro stavění se stavebnicemi,
skříň se společenskými hrami, puzzles... . ŠD využívá také v odpoledních hodinách školní
tělocvičnu.
Ranní družina probíhá před vyučováním od 6.45 do 7.30 hod za přítomnosti pedagogického
pracovníka školy. Odpolední družina je po vyučování k dispozici od 11.30 do 16.00 hodin, výuku
vedou vychovatelky ŠD.

4. Formy a obsah vzdělávání
Školní družina umožňuje odpočinek a přípravu na vyučování.
Pravidelná činnost ve školní družině je vyvěšena na webových stránkách školy – týdenní skladba,
zahrnuje zejména aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
Příležitostná činnost není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností – besídky, výlety,
olympiády, sportovní den, dětský den...
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, koncová družina,
hřiště.
Odpočinkové činnosti chápeme nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek,
který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.
Příprava na vyučování

nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnuje do ní

i didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky,
které žáci získaly ve školním vyučování.

5. Metody zájmového vzdělávání
Činnost ve školní družině je založena na dobrovolnosti, dítě nemusí určitou činnost vykonávat.
Základním prostředkem ŠD je hra, která žáky motivuje, prožívají nejrůznější emoce, napětí
a uvolnění, smutek i radost, vzrušení i uklidnění, nadšení. Nasazují své síly, vytrvalost, schopnosti,
intelekt, fantazii. Dalšími metodami práce jsou: kresba, zpěv, hudba soutěže,vysvětlování, názorné
simulace...

6. Konkrétní cíle vzdělávání
Cílem ve ŠD je smysluplné trávení volného času, zde se děti mladšího školního věku
seznamují s možnou škálou zájmových aktivit, s jejich obsahem a formami. Zájmové vzdělávání ve
ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem.
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj jedince.
Vstupní znalosti---- rozvinuty do schopnosti uplatnit---- převedené do praktické dovednosti
v praxi ověřit---- životní postoj.

1. Kompetence k učení
Žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí se učit, zhodnotit své úsilí, operuje s obecně
užívanými termíny, znaky a symboly, umí dávat do souvislostí, nejen mechanicky ale i logicky
porovnává získané výsledky, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích.

2. Kompetence k řešení problému
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole, hledá různé způsoby řešení problému, volí
vhodné řešení problému, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
a výsledky svých činů zhodnotí, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně přichází s novým
řešením, započaté činnosti dokončuje.

3. Kompetence komunikativní
Žák srozumitelně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám druhých
lidí, umí komunikovat i s dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, umí využívat různé
informační zdroje a vybírá si. Umí se vyjádřit i písemně. Nezapomíná, že ke správné komunikaci
také přísluší naslouchat druhým.

4. Kompetence sociální a personální
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, chápe
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, dokáže se prosadit i podřídit
přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, vytváří si pozitivní představu o sobě samém ovládá své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

5. Kompetence občanské
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá
útlak a hrubé zacházení, respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví,
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, chápe základní ekologické souvislosti,
uvědomuje si svá práva ale i povinnosti.

6. Kompetence k trávení volného času
Žák umí účelně trávit volný čas, umí si vybírat jak bude svůj volný čas trávit, rozvíjí své zájmy
v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času,
umí relaxovat, umí odmítnout nevhodné nabídky na trávení volného času.

7. Věkové a individuální zvláštnosti účastníků
Děti všech věkových kategorií, které navštěvují ŠD se zapojují do výtvarné, tělovýchovné
spontánní i odpočinkové činnosti. Práce dětí z 1. ročníku vyžaduje častou asistenci vychovatelky,
především při výtvarných činnostech. Častěji musí vychovatelka temto dětem nabízet výběr
činností při spontánních aktivitách, totéž platí i o dětech pocházejících z málo podnětného prostředí
a dětech integrovaných. Výběr činností v ŠD je přizpůsoben věku dětí, které do ŠD docházejí.

8. Materiální podmínky
Družina využívá pro svou činnost dvě místnosti v přízemí školní budovy a tělocvičnu. ŠD je
vybavena starším nábytkem, magnetickou tabulí, několika počítači s připojením na internet, televizí
s přehrávačem DVD. Žáci mají dostatečný výběr ze stavebnic, her, puzzles, kazet s pohádkami,
v družině převládají chlapci a i vybavení je zaměřeno na ně. ŠD má dostatek materiálů pro
rukodělné a výtvarné výrobky, knih pro čerpání nápadů. Vybavení družiny je průběžně doplňováno
a obnovováno dle potřeb a finančních možností školy. Třetí místnost je určena jako relaxační, žáci
zde mohou hrát různé hry, neboť do tělocvičny mohou žáci až ve 14:30, kdy v Mateřské škole končí
odpolední klid. V tělocvičně hrají žáci především míčové hry např. vybíjenou, bleší fotbal
a pohybové hry. Pro pobyt venku má ŠD k dispozici areál u školy, který je vybaven prolézačkami,
skluzavkou. Na vycházky chodí žáci na obecní fotbalové hřiště, dětské hřiště s prolézačkami
v obci, nebo k lesu.

9. Ekonomické podmínky
Družina má dostatek finančních prostředků na zakoupení pomůcek a materiálů pro
rukodělné a výtvarné výrobky, stavebnic, společenských her. Průběžně a postupně je obnovováno i
další zařízení a vybavení školní družiny. Finance jsou limitovány přiděleným rozpočtem od
zřizovatele a celkovými náklady na chod celé školy.

10. Personální podmínky
Pedagogické působení zajišťuje jedna kvalifikovaná hlavní vychovatelka, která se
specializuje především na výtvarnou a rukodělnou činnost. Ve druhém (zájmovém) oddělení se
střídají další vychovatelky z řad pedagogů Základní a Mateřské školy. Vychovatelky v den nástupu
podepisují pracovní smlouvu, jejíž součástí je vymezení přímé pracovní povinnosti a také pracovní
charakteristika. Mají možnost se celoživotně vzdělávat, navštěvovat semináře, které jim umožní
prohlubovat si své znalosti a dovednosti, které uplatní při přímé práci s dětmi.
V případě nepřítomnosti vychovatelky zastupuje ve družině jiný pedagogický pracovník
pověřený ředitelkou školy.
Školní družina je otevřena ráno před vyučováním a to od 6:45 do 7:30 hod. Dozor nad dětmi
vykonává pověřený pedagogický pracovník. Odpolední družina začíná v 11:30 a její provoz je
ukončen v 16:00 hod. Při odpoledním provozu s dětmi pracují vychovatelky ŠD.

11. Psychosociální podmínky
Všichni se cítí v prostředí družiny dobře a bezpečně. Vychovatelky respektují potřeby dětí,
reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jejich styl je podporující, sympatizující, vstřícný
a empatický. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, děti jsou ve třídě zpravidla rády,
nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné
postavení. Vyvážená je přiměřená volnost a osobní svoboda dětí. Počítá se s aktivní spoluúčastí dětí
a jejich samostatným rozhodováním. Vzdělávací nabídka odpovídá věku dětí, jejich mentalitě
a životním potřebám. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná tolerance, důvěra,
ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora.
Vychovatelky se vyhýbaí negativním slovním hodnocením, jssou uznalé, oceňují, přiměřeně
chválí, věnují se i neformálním vztahům ve třídě a ovlivňují je (prevence sociálně patologických
jevů – MPP a směrnice k prevenci soc.pat. jevů v ZŠ).

12. Řízení školní družiny
Školní družina je součástí základní školy, organizačně spadá pod ředitelství Základní školy
a Mateřské školy Bratronice, okres Kladno. Povinnosti vychovatelky a její kompetence jsou
vymezeny pracovními náplněmi, každý pracovník školy má určeny osobní pracovní úkoly, které
průběžně plní. Vedení školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje pedagogické
pracovníky do řízení a organizace školy, ponechává jim množství pravomocí a respektuje jejich
názor. Ředitelka školy hodnotí práci všech zaměstnanců, motivuje je pozitivně, podporuje jejich
vzájemnou spolupráci, spolupráci s pedagogy ZŠ a dle finančních možností je odměňuje podle
zásluh, činnosti a odpovědnosti.
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční
informační systém uvnitř školy i navenek. Pedagogický sbor školy, mateřské školy i družiny
pracuje jako tým a zve ke spolupráci i rodiče dětí a žáků. Plánování práce se opírá o zpětné vazby.
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu ŠD, jsou smysluplné, pravidelné
a vyvozují závěry pro další práci a spolupráci.

13. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi
Rodiče se mohou kdykoliv obracet na zaměstnance školy se svými dotazy, připomínkami,
náměty a požadavky. O dění školy jsou rodiče pravidelně informováni na školní nástěnce, i na
internetových stránkách školy nebo v místním tisku.
Ve vztazích rodičů a pedagogů panuje vzájemná důvěra a otevřenost. Pedagogové se snaží
vyhovět potřebám klientů. Chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost při práci s osobními
údaji a informacemi, neposkytují nevyžádané rady.
Školní družina pravidelně spolupracuje s dalšími subjekty: zřizovatel Obec Bratronice,
zaměstnanci obce Btaronice, rodiče a další veřejnost jako vedoucí zájmových útvarů, Honební
společnost Bratronice, Sokol Bratronice, farnost Zbečno, Labyrint Kladno (středisko volného času)
a další zájmové organizace a přátelé školy.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví
Žáci dodržují vnitřní řád školní družiny, který je vyvěšen na nástěnce ve školní družině, žáci
s ním byli seznámeni a jsou upozorňováni i na případná rizika při určitých činnostech, která
vykonávají. Zároveň se řídí školním řádem, který platí pro celé zařízení. Používají bezpečně
a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla. Chovají se tak, aby
neohrožovali zdraví své ani svých spolužáků. V družině neběhají, neskákají, nestoupají na židle,
stoly a další nábytek. Udržují pořádek v místnosti. V tělocvičně dodržují bezpečnostní ustanovení

a řád školní tělocvičny. Cvičí ve vhodném oblečení a obutí, při cvičení a hrách odkládají ozdobné
předměty, které by mohly ohrozit jejich zdraví při pohybu.

15. Podmínky pro příjímání uchazečů do ŠD
Do školní družiny jsou přijímáni žáci po odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku.
Přihlášky jsou poskytovány rodičům dětí na začátku každého školního roku. Rodiče sdělí písemně
rozsah docházky žáka a způsob odchodu z družiny, omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky
od docházky nebo způsob odchodu sdělí vychovatelce písemně. Družina je určena pro žáky
1. stupně, přednost mají žáci 1., 2. a 3. ročníku a žáci jejichž oba rodiče pracují. O přijetí či nepřijetí
žáka do školní družiny rozhoduje ředitel na základě písemné přihlášky. Za pobyt dítěte ve ŠD se
platí měsíční poplatek.
V případě rozhodnutí o předčasném ukončení docházky do ŠD sdělí zákonný zástupce dítětě
toto rozhodnutí buď písemně nebo osobně vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák už nadále
nebude docházet do ŠD.
V rámci školní družiny probíhají ve škole různé zájmové kroužky vedené pedagogickými
pracovníky nebo rodiči žáků. Žáci školní družiny se také účastní výstav pořádaných obcí (vánoční,
velikonoční), sami také připravují výstavy (např. vánoční při školní besídce), nebo vyrábí dárkové
a upomínkové předměty pro zápis do školy nebo mateřské školy.

16.
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žáků
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speciálními

vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Školní družinu mohou navštěvovat i žáci integrovaní. Žákům bude dle stupně a charakteru
jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní
pozornost. V odpoledních hodinách také probíhají reedukační hodiny pro integrované žáky vedené
speciálním pedagogem. Pro tyto hodiny je škola vybavena množstvím speciálních pomůcek
(bzučák, spec.pracovní listy a literatura, výukové programy na PC apod.) Pro rozvoj talentovaných
jedinců bude nabízet ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu – každým rokem škola
nabízí velké množství zájmových kroužků.

17. Obsah vzdělávání
1.Místo, kde žijeme
Průřezová témata: mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického
občana
Domov - u nás doma – kresba, malba; náš dům – stavíme dům ze stavebnicových dílů; zařizujeme
si svůj pokoj – nábytek z krabiček, papírová koláž.
Škola - moje škola - kresba, malba; škola není bludiště – plánek; škola stánek vzdělání – kresba,
malba; cesta do školy – plánek trasy, dopravní značky – výrobek z kartonu; dopravní pexeso, Obec
– zajímavosti obce – kresba, malba; mapa obce, minulost obce – hledání v kronice; budoucnost
obce – kresba, malba; v obchodě – výroba peněz, hra na prodavače; na poště – exkurze, malba
poštovních známek, malujeme pohlednice, po stopách poštovní doručovatelky cesta do knihovny –
návštěva místní knihovny, beseda nad knihou, moje oblíbená kniha, vyrábíme obal na knihu,
záložku do knihy, vyrábíme ruční papír; za humny – sousední obce, mapa; pověsti z okolí – hledání
v knihách, na internetu; maketa obce – z krabiček, kartonu; kde to známe - výstava z fotografií,
pohlednic; tradiční místní slavnosti – pečeme na posvícení, nejhezčí čarodějnice, vyrábíme masky
na Vítání jara
Evropa a svět – státy EU co o nich vím – fotografie, pohlednice z cest, hledání informací z knih, na
internetu, hledání pozdravů a jednoduchých vět ve slovnících
Naše obec – vycházky, plánky, výzdoba nástěnky na obecním úřadě
Za humny – poznávání obce a blízkého okolí
Tradice naší obce – účast na akcích obce nebo místní organizace Sokol

2.Lidé kolem nás
Průřezová témata: multikulturní výchova, sociální výchova, mediální výchova
Rodina – společenské chování – modelové situace; hra na domácnost, role členů v rodině, erb naší
rodiny – kresba, malba; zaměstnání rodičů – pantomima na řemesla,písničky k povolání rodičů,
prarodičů; jmeniny, narozeniny – znamení zvěrokruhu- kresba, malba, modelování; rodokmen –
strom; den matek – dárek, přání; co vypráví peníze – kresba vlastních peněz, porovnáváme, co si
koupíme za určitou částku peněz, příběh jedné stokoruny
Kamarádi – portréty – kresba, malba; nejsme všichni stejní – odezírání, co kdo říká (neslyšící),
hledáme po hmatu, navigujeme (nevidomí)
Všude žijí lidé – pohádky různých národů – ilustrace; exotické potraviny a jídlo – hledání receptů,
příprava jednoduchých jídel, ochutnávka exotického ovoce; oblečení jiných národů - koláž

Svátky a oslavy - význam jmen – každé jméno něco znamená, hledání zdrobnělin; výroba přání –
kresba, koláž; pohoštění na oslavu – jednoduché recepty na pomazánky, výroba jednohubek,
chlebíčků; výroba pozvánek a plakátů na oslavu, karneval; čas adventní – výroba adventního
kalendáře se sladkostmi, výroba čerta, Mikuláše, anděla, pečení perníčků, výroba vánočních ozdob
– z papíru, slámy, pedigu, přírodnin, zdobení stromku, výzdoba třídy, výroba betlému – z modelíny,
papíru, slaného těsta, výroba přání a jmenovek, vánočních dárků pro své nejbližší, vánoční zvyky –
krájení jablíček, házení střevíce; svátky jara – zdobení kraslic – malovaní, polepovaní, včelí med,
batika, učíme se koledy, zdobíme třídu
Chování lidí – pravidla slušného chování – hra co je špatné a co správné, známe kouzelná slovíčka;
správné stolování – slavnostní úprava stolu – skládání ubrousků, aranžování květin; lidové tance –
jednoduché krokové variace, poskočný krok; diskotéka – výběr hudby; návštěva divadla, koncertu jak se oblékat, jak se chovat, správná mluva – jazykolamy

3. Lidé a čas
Průřezová témata: enviromentální výchova, sociální a osobnostní výchova
Orientace v čase – režim dne – co děláme v určitou denní dobu ve všední den a o víkendu – kresba,
malba, koláž, sloh, víkendový záznamník; roční období - tvorba kalendáře, náměty pro vycházky v
jednotlivých ročních obdobích; odhad času – jak dlouho nám určitá činnost trvala; časový sled
událostí - od kožešiny po skafandr; měřidla času - přesýpací hodiny, sluneční hodiny, jízdní řád –
hledání spojení, dochvilnost
Současnost a minulost v našem životě - jak se měníme - fotografie, jak rosteme, stárneme; jak se
mění budovy – výstava fotografií; hledání budovy, která je stará jako my, rodiče, prarodiče; jak
bydleli moji rodiče, prarodiče; hračky mých rodičů, prarodičů – výstavka; detektiv šatníku- staré
oblečení, módní přehlídka; volný čas rodičů a náš – beseda, jak trávili volný čas rodiče, prarodiče a
my; pomocníci v domácnosti dříve a dnes; návštěva kronikáře – společná četba kroniky; kronika
školy – beseda s nejstarším učitelem školy o životě školy v minulosti, z čeho se učili naši rodiče –
výstava starých učebnic, staré školní fotografie; staré předměty - sbírky známek, mincí, starých
pohlednic
Regionální památky – památky v regionu – hrad Jenčov, Křivoklát, zámek Nižbor; lidé a obory
zkoumající minulost; péče o památky, výlet, návštěva muzea.

4. Rozmanitost přírody
Průřezová témata: enviromentální výchova
Životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi – pohlednice,encyklopedie; podnebí,
počasí – porovnávání jednotlivých států, tabulky

Náš strom – pozorování stromu během celého roku – fotografie, kresba, malba; listy, plody – koláž,
otisky; pozorování živočichů, kteří náš strom obývají
Živočichové – naši kamarádi – beseda o zvířátkách, která máme doma, výstava fotografií;
pozorujeme mraveniště, ploštice – vedeme si deník pozorování; hlava v oblacích – poznávání ptáků
podle hlasů, hledání v atlase; pozorujeme tažné ptáky – deník pozorování; péče o ptáky – krmítko;
stopy zvířat - odlitky
Rostliny - jak se budí semínko – klíčení hrách, čočka; stopy zvířat – odlitky; rostliny léčivé a
jedovaté – určování podle atlasu, výstava léčivých rostlin, k čemu se používají a která jejich část,
výroba herbáře; houby jedlé a nejedlé – určování podle atlasu, jednoduché recepty z hub
Vyrábíme z přírodnin – stavba domečků, malba na kameny, zvířata z kaštanů, žaludů, obrázky;
lesní strašidýlko; otisky listů
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – hledání ohrožených zvířat a rostlin –výstava
fotografií, informací z internetu; co do přírody nepatří - likvidace odpadů, černé skládky – beseda,
fotografie; živelné pohromy a ekologické katastrofy
Počasí – pranostiky - srovnávání s realitou; meteorologický kalendář přírody – za pomoci značek
zaznamenáváme počasí
Roční období – jaro – vítání jara, poznávání jarních rostlin, o kuličkového krále, Den Země;
podzim – ovoce podle vůně, hmatu, chutě, skladování ovoce a zeleniny, drakiáda, poznávání hub –
jedlé, jedovaté; zima – krmítka pro ptáky, krmení do krmelců; pohádka o 12 měsíčkách –
dramatizace; kalendář – na každý měsíc, týden
Voda – ochrana vody,

5. Člověk a jeho zdraví
Průřezová témata: enviromentální výchova, osobnostní výchova
Lidské tělo – poznáváme své tělo – informace na internetu, v encyklopediích; dokreslit je do figury;
kolik vážím, měřím - tabulky
Péče o zdraví, zdravá výživa – co nám prospívá, co nám škodí – koláž; zdravá strava – ochutnávka
ovoce, zeleniny, sestavení jídelníčku na celý týden; pitný režim, denní režim; úsměv nám sluší –
péče o chrup; příroda léčí – poznávání léčivek, vaření čaje; nemoc, drobné úrazy a poranění, první
pomoc - obvazy , hrajeme si na lékaře a pacienta, nebojíme se návštěvy u lékaře;
Co nás může ohrozit – dopravní výchova – správné přecházení křižovatky, dopravní značky,
beseda s policistou; jedovaté houby a rostliny – poznáváme podle atlasu, výstava; neznámá zvířata
– beseda; návykové látky; hrací automaty a počítače
Chodíme ven každý den – pohyb na čerstvém vzduchu - denně, míčové, pohybové hry; oblékáme
se podle ročních období – módní přehlídka; v zimě – stavíme sněhuláka, závody na saních, házení

koulí na cíl, do dálky; stopy zvířat ve sněhu

Každoročně se opakující akce
–

družinová olympiáda (stavění kostek na sebe, navlékání korálků, skoky snožmo přes švihadlo,
driblovaní na čas, točení obručí, pinkání míčků na pálce, běh, přetahování, skládání puzzle na
čas a další soutěže)

–

sportovní odpoledne

–

výroba dárků ke Dni matek, na Vánoce, k zápisům

–

návštěvy muzeí, výstav, galerií a pro děti zajímavých akcí, účast na výtvarných soutěží

–

vánoční a velikonoční jarmark

–

spolupráce s dalšími místními spolky a institucemi- fotbálek, sběr přírodnin pro zvířata aj.

