
 

 

Zájmová činnost                                    SPOLEČENSKO -VĚDNÍ 
 
Očekávané výstupy 

Účastník: 

umí zdravit, oslovovat dospělé osoby ve škole a na veřejnosti 

rozvíjí vlastnosti nezbytné pro život v kolektivu - vzájemná pomoc, přátelství, kamarádství 

vytváří si kladný vztah k lidem – úcta k rodičům, učitelům, starším lidem 

ovládá za určitých okolností svá přání a postupně se vžívá do společenství kolektivu 

zaměřuje pozornost k ochraně životního prostředí - ekologii 

zná různá výročí, oslavy, mezinárodní a významné dny v průběhu celého roku 

rozvíjí svůj vztah k domovu, vlasti, škole 

seznamuje se s různými druhy lidské činnosti 

je přiměřeně opatrný a starostlivý o vlastní bezpečí a bezpečí svých spolužáků 

hraje si společně s ostatními dětmi a pomáhá druhým dětem 

dbá na slušné zacházení s pomůckami, hračkami ve školní družině 

 

 ZÁŘÍ                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Očekávané výstupy 

 

Zájmová činnost 

 

Přesahy a vazby 

Účastník 

- se dokáže orientovat v prostoru školy 

  a jejího okolí (školní hřiště, zahrada) 

 

- umí pozdravit, požádat o něco, poděkovat  

  apod. 

 

- ovládá stolování a hygienu stolování 

 

 

- zvládne bezpečnou cestu do školy a ze 

  školy 

 

 

UTVÁŘÍME NOVÝ KOLEKTIV 

-vzájemné představení a seznámení se, 

 pravidla kolektivu - hry 

 seznámení se s prostory ŠD  

REŽIM DNE, VNITŘNÍ ŘÁD ŠD 

- seznámení s tímto řádem a jeho dodržování, 

- dětská práva a povinnosti 

STOLOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

-kultura stolování ve ŠJ, zásady stolování – 

 ukázka, testové otázky 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

- pravidla pro chodce, dopravní situace na sídl. 

 

EV – vyjádřit první pocity a dojmy z pobytu ve  

         Škole, v ŠD (1.tř.) 

 

PV – ukládání osobních věcí: aktovky, 

                                                 převlečení 

                                                 hry a hračky 

         na určená místa v ŠD 

 

 

 

 

  



ŘÍJEN   

Účastník 

 

 - zvládá hru v kolektivu, spolupracuje s 

   s ostatními dětmi, 

   

 

  

 

 

 

- zná nejbližší poštu ve městě, zná důležitá 

   telefonní čísla 

    

UMĚT SI HRÁT 

- péče o hračky a společný majetek 

- neničím vybavení ŠD, vzájemná pomoc… 

ŠETŘI POTRAVINAMI – úkol na říjen 

- potraviny do koše nepatří, neplýtváme jimi 

  doma ani ve škole 

KALENDÁŘ SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 

- PRAVDA A LEŽ -  jak se zachovám, když… 

 

ZNÁŠ SVOU ADRESU? TELEFONUJEME 

- víš, kde bydlíš, kdy jsi se narodil? 

- pojmy z poštovních služeb – adresát 

                                                 odesílatel …      

 

PV – kompletování her hraček v ŠD, drobné    

         opravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

RČ - hra : Na tichou poštu  

      - napiš, namaluj dopis pro… 

  

LISTOPAD                                                                                                                                       

 

Očekávané výstupy 

 

Zájmová činnost 

 

Přesahy a vazby 

  

Účastník 

- zvládá základy osobní hygieny a tyto ná- 

  vyky uplatňuje i v praxi (doma, ve škole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÝ LEXIKON 

– jak se zachovám, když cestujeme v MHD, 

   jak a kam všude můžeme cestovat 

OSOBNÍ HYGIENA 

 - jak správně pečovat o tělo a zdraví, správný 

   jídelníček, spánek, sport a otužování, 

   prevence 

KAM CHODÍ TÁTA S MÁMOU  

DO PRÁCE? 

- Čím bych chtěl/a být. 

  Víš, kde pracují rodiče? 

LIDOVÁ PRANOSTIKA 

-2. 11. Památka zesnulých  

-11. 11. Sv. Martin  

 

 

 

RČ: hra-Autobus 

 

 

OČ: Motivační četba, testové otázky 

 

 

EV-píseň: Až já budu velká 

 

RČ: hra: Na řemesla 

 



 

PROSINEC 

 

  

 

Účastník 

 

- umí zazpívat vánoční koledu 

 

 

 

 

 

 

ČAS ADVENTU  

- jak poznáme advent doma, ve škole, kalendáři 

  4.12.  Sv. Barbora, 6. 12. Sv. Mikuláš 

 

CITOVÁ VÝCHOVA 

-čas klidu, lásky, pohody, vzájemná pomoc při 

  pečení, úklidu doma 

-vánoce-setkání s rodinou, přáteli 

 

SYMBOLY VÁNOC, ZVYKY PŘEDKŮ 

-vznik vánočních tradic, vánoce dříve a nyní- 

 vánoce u nás doma 

 

PV-výrobek k mikulášské nadílce 

 

PřV-tem. vycházka, přineseme „Barborky“ 

 

EV-zpěv vánočních koled, recitace,  

       dramatizace 

     -výzdoba třídy 

 

PV-výroba vánočního dárku-překvapení 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

Očekávané výstupy 

 

Zájmová činnost 

 

Přesahy a vazby 

LEDEN       

 

Účastník 

- pozná hodiny, umí určit roční období, jeho 

 charakteristické znaky 

 

 

- rozezná a pojmenuje jednotlivé části 

  lidského těla, přiměřeně jeho věku 

- zvládá základní hygienické návyky, 

  umí pečovat o vlastní hygienu 

 

 

 

 

ČASOVÉ ÚDAJE 

-  „rozdělení“ roku, měsíce,týdny,dny,apod. 

-  „Kalendářový test“ 

 

ZDRAVOVĚDA LIDSKÉ TĚLO 

-pojmenovat a znát části lidského těla od hlavy 

 až po paty 

ABECEDA PRO MALÉ DOKTORY 

- prevence, jak předcházet nemocem,  

  otužování, říkadla, hádanky apod. 

POLOLETNÍ OHLÉDNUTÍ 

-vysvědčení, jaká práce taková odměna 

-ještě se může hodně změnit, nová předsevzetí 

PŘV- charakteristické znaky podzimu 

PV – papírové hodiny  

 

 

 

TV-chvilka: Hlava, ramena… 

     -osobní hygiena, hygiena sportovce 

 

 

EV, PV- zhotovení karnevalové masky,  

               výtvarné dokončení 



 

ÚNOR 

                                                           

 

Účastník 

- zná alespoň jednu pohádku od B. Němcové 

- pozná kladného a záporného pohádkového hr- 

  dinu,uvede příklad 

 

- chápe slovo droga a jak škodí lidskému 

  organismu 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVYKOVÉ  LÁTKY  -  

DROGY,ALKOHOL 

-drogy a drogová závislost 

MOJE RODINA A PŘÍBUZNÍ 

- úcta k rodičům, prarodičům, sourozenci 

- úplná a neúplná rodina… 

 

ŠETŘI ENERGIÍ 

- motivační četba“ Proč se zlobí světýlka?“ 

 

MASOPUST JE TU 

-lidová pranostika a lidové veselice v zimě, 

-loučení se zimou, masopust v našem regionu 

 

 

PV-výroba loutky, maňáska 

EV-pohádkové postavy a postavičky 

     -nakresli pohádku o… 

     -dramatizace pohádky 

 

 

 

PV-výroba jednoduchého přáníčka, dárku 

 

BŘEZEN                                                                                                                                                 

 

Očekávané výstupy 

 

Zájmová činnost 

 

Přesahy a vazby 

 

 

Účastník 

- se seznamuje s dětskou literaturou 

- chápe význam slova: spisovatel-autor 

  malíř-ilustrátor 

 

 

 

 

- získává praktické a teoretické vědomosti   

  při vytváření jednotlivých výrobků 

 

 

 

BŘEZEN  -  MĚSÍC KNIHY 

-jak zacházet s knihou, učebnicí, nejoblíbenější    

 kniha, spisovatelé a ilustrátoři knih pro děti 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN     

-vznik a vývoj tohoto svátku 

-proč si vážíme práce žen, maminek, babiček 

 

SVÁTKY JARA VELIKONOCE  

-jak slavíme velikonoční svátky v našich    

 rodinách, vznik tohoto svátku 

NEBEZPEČÍ OHNĚ 

- protipožární prevence 

- jak se zachovám když . . .  

 

     

 

PV-obal na knihu, sešit 

       (leporelo, záložka do knihy) 

EV- ilustrace k oblíbené pohádce 

PV- výroba přáníčka, dárečku 

 

 

 

PV,EV – velikonoční dekorace s využitím 

                různorodé a netradiční techniky 

                a materiálu 



 

DUBEN 

                                                               

 

Účastník 

- dokáže určit základní dopravní značky 

 

- zná pravidla pro chodce, základní vy- 

   bavení kola 

 

 

 

- chápe proč je důležité chránit své zdraví  

  i zdraví lidí kolem sebe 

 

 

 

 

DUBEN MĚSÍC BEZPEČNOSTI 

-dopravní značky a situace, pozorování doprav- 

  ního ruchu na sídlišti, pravidla silničního pro- 

  vozu, vybavení cyklisty 

MALÍ KOLEDNÍCI 

- velikonoční koledy, zvyky, tradice nejen 

v našem regionu 

MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVÍ 

-zdravý způsob života, nevyléčitelné a zákeřné 

  nemoci, hendikepovaní lidé mezi námi 

LEXIKON SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 

JSTE POŘÁDNÍ A PEČLIVÍ? 

- vizitka každého z nás 

 

PV- výroba dopravních značek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN                                                                                                                                              

 

Očekávané výstupy 

 

Zájmová činnost 

 

Přesahy a vazby 

 

Účastník 

- dokáže zazpívat alespoň jednu lidovou- 

  moravskou písničku 

 

 

- se seznamuje s památkami našeho hlav- 

  ního města 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠEHO REGIONU 

-lidové tradice- kroje Podluží (hody), stavění 

  májek děvčatům, májové veselice 

ČAS VÝLETŮ – POVÍDÁNÍ O  PRAZE-1  

-hlavní město a jeho kulturní památky, zajíma- 

 vosti, státní symboly, zážitky a dojmy dětí 

 

SVÁTEK MATEK 

-důležitá role maminky v rodině, úcta k ženě 

-rodina, do které patříme 

ČAS  VÝLETŮ- HRADY A ZÁMKY 2  

-památky našeho regionu, v ČR 

-motivační četba - pověsti, báje 

 

EV- poslech,zpěv lidových písniček z našeho  

        kraje 

     - malování slováckých ornamentů (stuhy, 

        Talíře) 

     - naučíme se písničku: Máj, máj, máj…. 

 

PV- drobný dáreček pro maminku 



  

 

ČERVEN 

                                                      

 

Účastník 

 

- chápe slovo rasismus, jeho význam 

 

- zná alespoň jedno přísloví, které dokáže 

  vysvětlit-objasnit 

 

 

´- dokáže zavolat nebo poskytnou první 

   pomoc při zranění a hrozícím se nebezpečí 

MDD - ŽIJEME NA PLANETĚ ZEMĚ 

-jsme různé barvy pleti, různých jazyků a kul-  

 tury 

CO JE TO PŘÍSLOVÍ 

-beseda s dětmi na dané téma, proč si je lidé 

 připomínají 

LÉTO JE TU 

-letní radovánky, ale i starosti-prevence proti  

-úpalu/úžehu/,bodnutí hmyzem, klíštětem apod. 

HURÁ NA PRÁZDNINY 

-dbáme na bezpečnost při letních prázdnino- 

  vých hrách všeho druhu BEZPEČNOST!!! 

 

RČ – dětské odpoledne, karneval, táborák 

 

PV-výroba masky, kloboučku na karneval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


