Obsah

Kompetence

Téma

Průřezové
téma

Očekávané
výstupy

Měsíc

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ROZŠIŘUJÍCÍ

Žák rozvíjí své
estetické cítění,
uplatňuje v praxi
různé výtvarné
techniky. Zná
původ, zvyky a
tradice
k jednotlivým
svátkům a
významným
dnům.

PODZIM

Výroba, kreslení dopravních značek, kreslení dopravních
prostředků, výroba draků, pouštění draků, koláže z přírodnin,
malování na chodník, výroba kalendáře, malování, kreslení ročních
období, malba na přírodniny, výroba města, obce, model školy
z papírových krabic, povídání o souhvězdí a jejich kreslení
4. 10. SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT
- malujeme zvířata
- návštěva minizoo
- výrova krmítka
16. 10. SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY
- určování potravin podle smyslů (hmat, čich, chuť)
- příprava jednoduchých zdravých jídel
20. 10. DEN STROMŮ
- určování stromů
- návštěva zahradnictví
HALLOWEEN
- výroba dýní, duchů, masek, dlabání dýní

1

září - listopad

Tyto činnosti jsou nepovinné a jsou uskutečňovány dle možností jednotlivých oddělení ŠD,
zájmu a schopností dětí a dle klimatických podmínek.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA - ROZŠIŘUJÍCÍ

Žák rozvíjí své
estetické cítění,
uplatňuje v praxi
různé výtvarné
techniky. Zná
původ, zvyky a
tradice
k jednotlivým
svátkům a
významným
dnům.

ZIMA

Stavění sněhuláka, stavby ze sněhu, sáňkování, bobování, určování
stop zvěře, výroba plakátů, kresba mapy, kreslíme místa, která rádi
navštěvujeme, povídání o vesmíru, malování planet, výroba
sluneční soustavy, pozorování hvězd – noční spaní v ŠD, návštěva
muzea, výstavy, výlet do planetária, sledování DVD o vesmíru
MIKULÁŠ
- výroba masek
- mikulášská nadílka
VÁNOCE
- pečení cukroví
- zdobení cukroví
- výroba přání a dárků
- výroba adventních věnců
- výroba ozdob z různých materiálů
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prosinec - únor

Tyto činnosti jsou nepovinné a jsou uskutečňovány dle možností jednotlivých oddělení ŠD,
zájmu a schopností dětí a dle klimatických podmínek.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA - ROZŠIŘUJÍCÍ

Žák rozvíjí své
estetické cítění,
uplatňuje v praxi
různé výtvarné
techniky. Zná
původ, zvyky a
tradice
k jednotlivým
svátkům a
významným
dnům.

JARO
LÉTO

Určování rostlin podle atlasu, malování na chodník, vítání jara,
čarodějnický karneval, povídání o cestování a prázdninách, malujeme
vysněné prázdniny, návštěva trampolínového parku
MASOPUST – výroba masek, masopustní průvod
28. 3. DEN UČITELŮ
7. 4. SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
- vycházka k nejbližším zdravotnickým zařízením
- situační hry: u lékaře, nehoda
- poznávání jedovatých rostlin a hub podle atlasu
22. 4. DEN ZEMĚ
- úklid v okolí školy
- hledání studánek
- péče o rostliny
8.5 DEN MATEK
- výroba přání a dárků
15.5 DEN RODIN
1.6 DEN DĚTÍ
- soutěžní sportování
BŘEZEN MĚSÍC KNIHY
- návštěva knihovny
- výroba knihy, časopisu
- besedy o knihách
VELIKONOCE
- výroba kraslic
- malování vajíček
- výroba pomlázky
- výroba velikonoční dekorace
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březen - červen

Tyto činnosti jsou nepovinné a jsou uskutečňovány dle možností jednotlivých oddělení ŠD,
zájmu a schopností dětí a dle klimatických podmínek.
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