
 
 
Školní vzdělávací program školní družiny 
aktualizováno 19. 1. 2015 

 
Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto 
zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom žákům z karlovarského regionu, ale i žákům 
s cizí státní příslušností, kteří naši školu navštěvují. Vytváří se tak multikulturní společenství s rozdílnou 
mentalitou, různými tradicemi, návyky a různými životními zkušenostmi. 
 
Analýza výchovně vzdělávací činnosti ŠD  
 
Pro činnost ŠD je vypracován vzdělávací plán činnosti dle ročních období.  
Žáci v jednotlivých odděleních ŠD tak navazují na již získané znalosti a dovednosti v rámci školní docházky a 
z docházky do školní družiny v předchozím roce. 
Do činností ŠD jsou zařazovány všechny výchovně vzdělávací formy práce adekvátní věku žáků 
s přihlédnutím na jejich možné individuální znevýhodnění. 
V rámci ŠD pracuje několik zájmových kroužků – výtvarný, sportovní, keramický a kroužek florbalu. 
Dalšími aktivitami je spolupráce s některými veřejnými institucemi – Policií ČR, Dopravním hřištěm ve Staré 
Roli, HZS v Rybářích, divadly pro děti a se SPgŠ v Karlových Varech. 
Spolupráce probíhá formou besed, názorných ukázek, soutěží a vedením praktikantek oboru 
vychovatelství. 
 
Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a  
žáků mimořádně nadaných  
  

 Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při 
jejich začleňování do volnočasových aktivit věnujeme průběžně zvláštní pozornost.  

 Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízíme další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.  
 
 
Ekonomické podmínky 
  

 O přijetí žáka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti rozhoduje na základě přihlášky 
do školní družiny ředitel školy.  

 Zápis do školní družiny se koná 1. den školního roku. K docházce do školní družiny se mohou 
přihlásit žáci přípravné třídy – 5. ročníku. Při velkém počtu zájemců mají přednost žáci dojíždějící a 
žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

 V přihlášce je zákonnými zástupci žáka uveden rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní 
družiny. Žáka je možné odhlásit ze školní družiny kdykoli během školního roku na základě písemné 
žádosti zákonného zástupce. 

 Výši poplatků stanovuje ředitel školy. Poplatky se hradí ve dvou splátkách za období září – prosinec 
a leden – červen převodem požadovaného peněžního obnosu na bankovní účet školy. 

 Všechny činnosti ve ŠD jsou přizpůsobeny místním podmínkám. 
 Žáci jsou rozděleny do oddělení adekvátně věku – ročníků. 

 Kapacita školní družiny je 150 dětí. 

 



 
Cíle výchovně vzdělávací činnosti ŠD: 
 

 Prioritně učíme žáky mezi sebou navazovat kontakty, přátelství a současně je udržovat. 
 Vedeme žáky k svobodnému jednání – za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. 
 Podporujeme stále dokonalejší chápání okolního světa a zaměřujeme se na vytváření estetického 

vztahu ke světu, životu, kultuře a umění. 
 Respektujeme individuální schopnosti, kompetence žáků, a to jak v zájmových kroužcích, tak i 

v běžných výchovně vzdělávacích činnostech.  
 Důraz také klademe na fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost žáků (častým pobytem na čerstvém 

vzduchu se sportovním vyžitím se učí zdravým životním návykům). 
 Předáváme žákům kompetence, vhodné pro každého jedince (kompetence – souhrn znalostí, 

schopností, praktických dovedností, postojů potřebných k výkonu činností): 
1. kompetence k učení (otázky a odpovědi, získávání vědomostí z různých zdrojů a jejich 
uplatňování v praxi) 
2. kompetence k řešení problémů (dokončování činností, pozorování okolního dění, řešení situací) 
3. kompetence komunikativní (kultivovaná komunikace, vyjadřování myšlenek, vhodná formulace) 
4. kompetence sociální a interpersonální (ohleduplnost a citlivost, samostatné rozhodování 
s přijetím odpovědnosti, vzájemný respekt, kompromis, tolerance, spolupráce, rozpoznání 
nevhodného chování) 
5. kompetence občanské (odpovědnost k úkolům a povinnostem, odpovědné chování s ohledem na 
zdravé a bezpečné prostředí, učit se organizovat a hodnotit, chránit zdraví své i ostatních) 
6. kompetence k trávení volného času (rozvíjení zájmů v organizovaných a individuálních 
činnostech, rozpoznání vhodného trávení volného času i dle vlastních schopností) 

 
Formy výchovných metod: 

 společenskovědní činnosti 
 esteticko – výchovné činnosti 
 samoobslužné činnosti 
 pracovně technické činnosti 
 příprava na vyučování – (vypracování domácích úkolů, didaktické hry, činnosti, které žáci získali ve 

školním vyučování) 
 sportovní činnosti – těchto šest metod je náplní pravidelné činnosti, která je dána týdenní skladbou 

zaměstnání zejména organizovaných aktivit  
 spontánní aktivity – každodenní individuální  činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované 

části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině. 
 příležitostní akce – přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standardní 

týdenní skladby činností 
 odpočinkové činnosti – klidové činnosti i aktivní odpočinek 

 
 
Obsah těchto metod: 

- tématické besedy 
- vycházky 
- hry, soutěže 
- výtvarné činnosti 
- hudební a hudebně pohybové činnosti  
- divadelní představení 
- četby 
- účast na exkurzích a výstavách 
- spolupráce s rodičovskou veřejností a veřejnými institucemi 
- práce s počítačem 



- účast na kulturních vystoupeních a akcích pořádaných magistrátem města 
- návštěvy knihovny 
- pořádání karnevalů a jarmarků 

 
 
 
Bezpečnost  

 
 K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví slouží vypracovaný Vnitřní řád školní družiny, který je dle 

potřeby aktualizován (viz příloha číslo 1).  
 Žáci školní družiny jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a postupy. 

Jedná se zejména o možná rizika vyplývající z činnosti a provozu školní družiny, rizika vznikající při 
volnočasových aktivitách, při přesunech a při účasti žáků na různých akcích apod.  

 Školní družina vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a jiným rizikovým chováním.  
 Úrazy jsou evidovány ve školní knize úrazů.  

 

 
 Žáci jsou vždy na začátku školního roku, ale i v průběhu upozorňováni na bezpečnost a ochranu 

zdraví při hrách jak venku, tak v budově (veden záznam v TK)  
 Při pohybu mimo objekt školní družiny ped. zaměstnanci používají bezpečnostní terčíky 
 Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo jiný způsob odchodu než 

jaký je uveden v dokumentaci ŠD sdělí rodiče vychovatelce vždy prokazatelným způsobem 
(písemně nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo školní družiny). Předem známou 
nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.  

 Odejde-li žák v průběhu odpoledne ze ŠD, není možné ho do ŠD přivést zpět (vyjma zájmových 
kroužků ŠD).  

 Informace o žácích podají vychovatelky ŠD zákonným zástupcům osobně (nelze telefonicky). 
 ŠD se uzavírá v 17:00 hodin. Jestliže zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz ŠD pozdním 

vyzvedáváním dítěte, může ředitel ZŠ rozhodnout po předchozím upozornění (písemně 
oznámeném zástupci žáka) o ukončení docházky žáka do ŠD. 

 Pokud si rodiče nevyzvednou žáka do 17:00, telefonicky neoznámí své zdržení z vážných důvodů a 
vychovatelka nezastihne rodiče telefonicky (telefonní číslo na zápisním lístku), bude kontaktován 
odbor sociální péče nebo Policie ČR, která žáka zaopatří do doby, než si rodiče žáka vyzvednou. 

 
 
Personální podmínky 
 

 ve školní družině působí 6 vychovatelek, z nichž jedna vykonává funkci vedoucí vychovatelky  
 všechny vychovatelky mají odborné pedagogické vzdělání 
 některé vychovatelky jsou zaměstnané na částečný úvazek (je závislé vždy od počtu přihlášených 

žáků k docházce do školní družiny) 
 každá z pedagogických pracovnic se specializuje na další aktivity v různých oblastech – sportovní, IT, 

výtvarné výchovy, rukodělných činností ad.  
 vychovatelky vedou potřebnou dokumentaci ŠD, tvoří roční plány oddělení ŠD, roční skladbu 

zaměstnání s ohledem na rozvrhy tříd  
 v případě nepřítomnosti učitele jsou vychovatelky schopny zajistit potřebné suplování, spolupracují 

s vedením školy a třídními učiteli, s rodiči  
 vychovatelky podporují všeobecný rozvoj žáků  

 
 
Materiální podmínky 
 



 Nákup materiálu výtvarného i kancelářského zajišťuje vedení školy dle požadavku ŠD 
 Je stanovena částka na nákup učebních pomůcek a vybavení ŠD  
 Využíváme starší počítače ke hrám i k výuce.  
 Stolní hry, stavebnice i hračky se průběžně obměňují podle potřeby a zájmu dětí.  

 
 
 
Místní podmínky 

 
 kladné 
 ŠD má k dispozici tělocvičnu, počítačovou učebnu, dvě hřiště (u malé i velké školy) 
 čtyři z šesti oddělení ŠD mají svou vlastní učebnu  
 základní škola umožňuje Lidové škole umění A. Dvořáka v Karlových Varech využívat při výuce hry 

na hudební nástroje prostory školy – vychovatelky školní družiny předávají žáky přímo učitelům ZUŠ 
(po dobu výuky neodpovídají vychovatelky za žákovu bezpečnost) 
 

 
 záporné 
 dvě oddělení ŠD jsou umístěna v kmenových učebnách 1. a 2. ročníku 
 kmenové třídy 1. a 2. ročníku jsou vybaveny pro vyučování, nikoliv však pro výchovu mimo 

vyučování (není dostatečný prostor pro uložení her a jiných pomůcek pro dané oddělení ŠD)  
 

 
 
 

 
ŠVP  ŠD  „ Člověk a jeho svět“ 

 
1. Místo, kde žijeme  
                                                     
- naše škola – orientace v budovách školy (třídy, sborovna, ředitelna, jídelna, tělocvičny, toalety…)  
- dům, byt, kde bydlím 
- cesta z domova do školy a zpět  
- orientace ve svém městě – významné orientační body (budovy, úřady, památky), jak se odkud kam dostat 
- tradice a význam našeho města                   
- tematické vycházky - do okolí, kde žijeme – pozorování historie svého bydliště x architektura domů, 
umístění zásadních staveb – kulturních, sportovních, zdravotních, vzdělávacích, obchodních, atd., 
zajímavosti našeho města 
- pozorování dopravního ruchu - jsem jeho účastníkem, značení, semafory, přechody 
- tematická četba – k místu bydliště, dramatizace 
- besedy - tematická kresba, pracovně technické činnosti (doprav. prostředky, semafory, dopravní značky)  
- význam lázeňství v našem městě  
- tematické stavby ze stavebnic, z přírodnin 
- práce jednotl. úřadů a institucí ve městě (besedy, kresby, soutěže) 
- povolání, řemeslo (exkurze, besedy, kresby)  
- význam našeho města (lázně, léčivé prameny, procedury…) ,historie, pověsti, filmový festival  (exkurze, 
besedy, výtvarné zpracování, vlastní zkušenosti) 
 
 



 

2. Lidé kolem nás 
 
-   práce s knihou – výstava, besedy x spisovatel, ilustrátor, dramatizace, péče o knihy, 
soutěže 
-   lidová slovesnost – pranostiky, přísloví, říkadla 
-   vyprávění zážitků 
-   kde pracují – profese maminky a tatínka, druhy zaměstnání x uniformita zaměstnání, znalost telefonního 
čísla Policie ČR, hasičů, lékařské první pomoci, mezinárodní linky pomoci 
-   společenská etika – mravní chování, asertivní přístup, úcta ke stáří, dospělému, vzájemná pomoc, 
obezřetnost při oslovení cizím člověkem 
-   dospělý - vzor dítěte 
-   rodina = rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, teta a strýc, bratranec a sestřenice, švagr a švagrová 
(vyprávění, ilustrace) 
-   kamarádi – vzájemná pomoc, kladné vztahy, proč jsi můj kamarád 
-   přítel – kamarád – spolužák  
-   jací lidé a děti, jak žijí na jiných kontinentech a v jiných zemích 
-   tradice a oslavy svátků u nás a v jiných zemích (vyprávění, besedy, ilustrace, ukázky) 
-   pravidla společenského chování, chování dospělých a dětí k sobě v různých institucích, zařízeních a při 
různých příležitostech (dramatizace, četba, besedy,) 
-    v restauraci, ve školní jídelně  

 
 
 

3. Rozmanitost přírody 

 
-    vycházky -  přírodovědné x pozorování změn v přírodě (fauny i flóry)dle ročního období  
-    sběr přírodního materiálu a práce s ním – kaštany, šípky, bukvice, žaludy, lisování listů 
-    besedy – ochrana životního prostředí, pomoc zvěři v zimě – vánoční stromeček pro zvířátka 
-    soutěže – tematické kresby, výrobky 
-    bezpečný pobyt v přírodě – co nám hrozí a jak se chovat, aby se nám nic nestalo   
-    ochrana přírody, vytváření kladného vztahu k přírodě 
-    počasí, podnebí 
-    den, týden, měsíc, rok 
-    všechna roční období 
-     ochrana životního prostředí 
-     rozmanitost přírody (fauny a flóry na různých kontinentech) 

(vycházky, výrobky, besedy, kvízy, ilustrace, hry)  
 
                                                                

 

4. Člověk a jeho zdraví 
  
-    tematické besedy – ordinace, nemocnice, první pomoc, vlastní zážitky, osobní hygiena 
-    jak léčit – užívání léků, alternativní léčba – byliny,jóga,akupresura,akupunktura aj. 
-    první pomoc při drobných poraněních, vyhýbání se nebezpečným situacím 
-    stravování – správné návyky stravování, pravidelnost, pitný režim, zdravý jídelníček 
-    tematické vycházky – kde v okolí je lékárna, lékař, nemocnice 
-    tematické kresby – na návštěvě u zubaře, vozy záchranné služby 
-    otužování – vlastní zážitky ze sauny, koupání, sportovní aktivity, 
-    bezpečné koupání – co nám hrozí a jak si pomoci, telefonní číslo tísňového volání 



-    péče o naše zdraví – každodenní osobní hygiena, správná životospráva, pobyt venku, cvičení 
-    péče o svůj vzhled (vycházky, hry, vyprávění, besedy, soutěže, četba, ilustrace) 
-    co nás může ohrozit – pohozené jehly, neznámé tekutiny, nevhodně užité léky 
-    sport a jeho význam – naši přední sportovci, sportovní odvětví (obrazový materiál z časopisů a knih, 
ilustrace) 

 
 
 

5. Lidé a čas 

 
-    režim dne – kdy, v kolik a jak - aktivní činnost člověka, samostatnost a schopnost zvládat  úkony a 
činnosti denní potřeby, umění si poradit v různých situacích 
-    věci potřebné v různých částech dne – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc 
-     beseda - profese, které mají atypický režim pracovní činnosti 
-     měření času 
-     plánování podle času 
-     jak se mění lidé, zvířata, rostliny a věci s postupem času - od svého narození, vysazení nebo výroby 
-     minulost, přítomnost a budoucnost v životě lidí (řemesla, bydlení, oblékání, doprava, kultura …) 
-     jak se mění věci - co nám říkají staré předměty 
-     muzea, knihovny 
-     fakta – vize 
-     bydlení v minulosti, přítomnosti, budoucnosti  
 
 
 

Schéma tabulek: 
  
Téma                     Formulace činnosti a její stručný popis                             Číslo rozvíjené                                                                                                                       
kompetence 

 
1.Místo,kde žijeme 
 
Náš domov : Vyprávíme si o životě naší rodiny.                                                            3, 4, 5 
                        Kreslíme ,malujeme, jak trávíme s rodinou náš společný čas.            4, 6 
                        Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách (kresba, malba,koláž)         3, 6 
                        Popisujeme domy, byty, v nichž bydlíme a jejich zařízení.                  2, 3, 4 
                        Stavíme si dům, ve kterém bychom chtěli bydlet (stavebnice).         2, 4, 5 
 
Škola            : Procházíme školou, školní družinou, navštěvujeme školní jídelnu.     1, 2, 6 
                        Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje (setkáváme se s  
                        nepedagogickými zaměstnanci)                                                                  1, 3   
                        Zamýšlíme se, co je v naší škole hezké a co bychom rádi změnili.       1, 6 
                        Zdobíme školní družinu.                                                                               1,6 
                        Čteme na pokračování, dáváme si hádanky, domýšlíme konce 
                        Kapitol.                                                                                                             2, 3 
 
Cesta             : Povídáme si o cestě do školy a domů, o bezpečnosti cesty ze školy 
do školy          každého z nás                                                                                                 1, 2, 4 
                         Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí (určujeme značky  
                         jejich význam.                                                                                                1, 2, 6 
                         Při vycházkách sledujeme dodržování pravidel silničního provozu      1, 3 



                         Vyrábíme si dopravní značky.                                                                      2, 5 
                         Na dopravním hřišti si hrajeme na policisty, chodce, cyklisty.               2, 3, 5 
                         Výtvarně znázorňujeme různé dopravní prostředky                                1, 3 
                         Hrajeme si na přepravu vlakem,autobusem,metrem,tramvají v roli 
                         cestujícího dítěte, dospělého, revizora atd.                                               1, 2, 5 
                         Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole a soutěžíme ve  
                         ve znalostech z dopravní výchovy.                                                               1, 2, 6 
 
 
Naše město    : Na vycházkách hledáme zajímavosti našeho města (budovy,sochy, 
                           vodní toky, instituce, dominanty…)                                                            1, 2, 5, 6 
                           Kreslíme a malujeme místa, která máme rádi                                          1, 3, 4 
                           Vytváříme obraz našeho města, jako kolektivní dílo.                              1, 2, 5 
                           Stavíme naše město z kostek.                                                                      2, 4, 5 
                           Hrajeme si na průvodce naším městem  popisujeme hostům kudy 
                           se dostanou na určité místo v našem městě.                                            1, 2, 3, 4,   
                                                                                                                                                       5 
                          Seznamujeme se s posláním pošty,knihovny, lékárny, spořitelny, 
                          nákupního střediska, informačního střediska…                                           1, 3, 5 
                          Kreslíme a povídáme si o tom čím bychom chtěli být a proč.                   1, 3 
Tradice  
našeho města   : Navštívíme místní muzeum, hovoříme o vystavených předmětech, 
                              zážitky nakreslíme.                                                                                            1, 3, 5 
                              Čteme a posloucháme pověsti našeho regionu, ilustrujeme je.               1, 3, 6 
                              Hovoříme o tradici a výrobě skla a  o tradici lázeňství v našem městě.   1, 3,6 
 
 
2. Lidé kolem nás 
 
Rodina                  : Představujeme povolání našich rodičů,předvádíme je a kreslíme.        3, 4 
                                Povídáme si o našich prarodičích a o naší širší rodině.                             3, 4 
                                Besedujeme o tom co pro nás znamenají naše maminky,vyrábíme 
                                dárky pro maminky.                                                                                         1, 3,  
                                                                                                                                                             4, 6 
                                
Kamarádi             : Sestavujeme pravidla družiny.                                                                      2, 4, 5 
                                Kreslíme portréty kamarádů a hovoříme o tom proč jsou našimi 
                                Kamarády.                                                                                                        3, 4 
                                Vytváříme skupinový portrét naší družiny.                                                 3 ,6 
                                Při hře zjišťujeme, jak se známe.                                                                  1, 3, 5 
                                Uvědomujeme si, jak jsou znevýhodněni někteří lidé (tělesně 
                                 psychicky).                                                                                                       3, 5 
  
Všude žijí lidé      : Čteme a ilustrujeme pohádky z různých světadílů.                                  3, 6 
                                 Povídáme si národních zvycích jiných zemí, odlišnostech v chování 
                                 a běžných zvyklostech lidí v těchto zemích.                                              1, 2, 6 
 
 
Svátky a oslavy     : Bavíme se na karnevalu.                                                                               6 
                                  Vyrábíme masky.                                                                                            2, 4 
                                  Kreslíme, co s nám na karnevalu líbilo.                                                      3, 4 
                                  Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly.                                                              3, 4 



                                  Pořádáme Mikulášskou besídku.                                                                1, 3, 6  
                                  Vyprávíme si o vánočních zvycích.                                                              1, 3 
                                  Učíme se koledy, nacvičujeme pásmo.                                                       1, 6 
                                  Vyrábíme vánoční ozdoby a přáníčka.                                                        1, 2,6 
                                  Pořádáme vánoční besídku.                                                                          1,3,6 
                                  Zdobíme třídu vánočními motivy.                                                                6 
                                 Malujeme a vyrábíme velikonoční dekorace a obrázky.                           5, 6 
                                  Zdobíme třídu symboly Velikonoc.                                                               5, 6 
 
Správné chování   : Hrajeme si a učíme se správně zdravit, poprosit, poděkovat,  
                                   podat ruku, omluvit se.                                                                                 1, 2 
                                                                                                                                                              3,4 
                                 Hovoříme o tom, jak se mají chovat kamarádi k sobě, žák  
                                 k dospělému, hoši k dívkám a naopak.                                                         1, 3 
 
                               Povídáme si proč chodíme na výstavy, koncerty, do divadla a jak 
                               se tam vhodně chovat.                                                                                     1,3,5 
                               Na příkladech si připomínáme vhodné a nevhodné chování 
                               v dopravních prostředcích, ve veřejných prostorách.                                 1,2,3 
                                                                                                                                                              4,5 
 
 3. Rozmanitost přírody 
 
Příroda okolo nás : Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě v jednotlivých  
                                   ročních obdobích.                                                                                          1 
                                   Při vycházkách stavíme objekty z přírodnin,vyrábíme postavičky.       2,5,6 
                                   Kreslíme, modelujeme rostliny, zvířata…                                                  1,2,3 
                                   Využíváme nasbírané přírodniny pro koláže.                                            1,3 
 
S hlavou  
v oblacích             : Při vycházkách pozorujeme život na stromech.                                         1,2,3 
                                 Kreslíme obrázky ptáků.                                                                                 1,2,3 
                                 V zimě pozorujeme stopy ptáků na sněhu.                                                 1,2 
 
Naše květiny       : Pečujeme o květiny – zaléváme, přesazujeme.                                           1,2,5 
                                Kreslíme, malujeme květiny a vyrábíme je ze čtvrtky, látky,  
                                Krepového papíru.                                                                                            1,2,3 
 
Zvířátka, 
naši kamarádi   : Kreslíme domácí mazlíčky a obrázky vystavujeme.                                       2,4,6 
                              Vyprávíme si o domácích zvířatech a vysvětlujeme si jakou  
                              péči vyžadují.                                                                                                        1,6  
                              Povídáme si o cizokrajných zvířatech, zvířatech v ZOO.                               1,3,6 
                              Skládáme origami zvířátek.                                                                                1,2,3 
 
Roční období    : Besedujeme o ročních obdobích, sledujeme změny v přírodě, 
                              život zvířat, v závislosti na ročních obdobích.                                                 1,2 
                              Dramatizujeme jednoduché pohádky se zvířecími hrdiny.                           1,3 
                              V literatuře vyhledáváme pranostiky ,čteme je a vysvětlujeme 
                               jejich smysl.                                                                                                         1,2,3 
 
Chráníme si 



své životní 
prostředí          : Při vycházkách pozorujeme úpravu a čistotu okolí.                                       1,3,5 
                             Pomáháme při úklidu okolí školy a družiny.                                                    5,6 
                             Třídíme odpad do kontejnerů.                                                                           1,5,6 
                             Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá životnímu 
                             prostředí.                                                                                                               1,4,5 
 
 
 
 
 4. Člověk a jeho zdraví 
 
Poznáváme  
své tělo            : Vyprávíme si o zdravém životním stylu.                                                          1,3 
                            Besedujeme o osobní hygienně a jejím významu.                                         1,4,5 
                            Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití toalety, 
                            stolování…                                                                                                             1,2,3  
                            Kreslíme a modelujeme ovoce a zeleninu.                                                      1,3,6 
                            Čteme si o zajímavostech lidského těla a jeho funkcích.                              1,2,3 
                            Pečujeme o své tělo a svůj vzhled.                                                                    1,3,4, 
                                                                                                                                                             5 
                           Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, předcházet nemocem 
                           zacházet s léky a ošetřovat jednoduchá zranění.                                            1,2,3 
 
Chodíme ven 
každý den       : Denně chodíme do přírody, na školní hřiště,na vycházky do lesa.                5,6 
                           Při pobytu venku hrajeme různé pohybové a míčové hry, využíváme 
                           cvičební pomůcky,hrajeme stolní tenis, závodíme.                                          6 
 
 
5. Lidé a čas 
 
Náš denní 
režim            : Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu.                                  1,3,6 
                         Besedujeme o tom jak jsme trávili víkend. Co jsme zažili.                               2,3,6 
                         Využíváme počítač pro získávání mnoha informací.                                         1,5 
 
Jak se lidé  
mění             : Besedujeme o tom, co může člověk v jednotlivých věkových obdobích  
                        zažít a naučit se.                                                                                                       1,2,3 
                        Vyprávíme si příhody z našeho raného dětství a  malujeme je.                      1,3,5 
 
Příprava  
do školy       : Využíváme hry při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, 
                        soustředěnost a tvořivé myšlení.                                                                           1,3 
                        Vzájemně si sdělujeme, které předměty máme nejraději a proč.                    1,3 
 
Putování  
časem         : Besedujeme o tom, jak se žilo v minulosti.                                                            3,5 
                      Čteme pohádky, básničky, říkadla, týkající se života v minulosti.                       1,2 
                      Kreslíme obrázky hradů a zámků a jejich obyvatel. 
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