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Školní vzdělávací program 
 

pro školní družinu 
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Motto: 

Novou školu máme dnes, 

blízko řeka, kolem les. 

Do parku si běhat chodíme, 

zpíváme si, taky cvičíme. 

 

Sluníčko sem do té školičky 

nakukuje na nás dětičky. 

Usmívá se, jak se učíme, 

chválí, chválí, že se snažíme. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Adresa školy: 

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organi-

zace 

Košařiska 70, 739 81 

IČO:   75028930 

IZO ŠD:  119 600 510 

 

 

Předkladatel: 
 

Ředitel školy:    (reditel@zskosariska.cz) 

Tel(ředitel):   (+420) 555 502 421 

Tel(sekretářka):  (+420) 558 362 832 

E-mail:   ekonom@zskosariska.cz 

Web:    http://www.zskosariska.cz/ 

 

Zřizovatel: 

Obec Košařiska, Košařiska 88 

 

Provozní doba:  
Od 6.30 – 7.45  

Od 11.40 – 16.00 

Školní družina - kontakt 

(bockova@zskosariska.cz) 

(mazurova@zskosariska.cz) 

 
Zpracovala: vychovatelka Miriam Bocková 
 

Platnost dokumentu: od 1. Září 2020  

 

ŠVP ŠD byl projednán Radou školy dne: ______________________ 

 

 

Podpis ředitele:________________________ 

 

Razítko školy: 
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mailto:mazurova@zskosariska.cz


Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole 

Košařiska, příspěvková organizace 
 

 3 

 

2. CHARAKTERISTIKA, UMÍSTĚNÍ, VYBAVENÍ ŠD  
 

Školní družina je součástí Základní školy, která se nachází v klidné části obce Košařiska.  

Družina navozuje atmosféru rodiny a tím vyhovuje našemu záměru nevést děti v činnosti prodlu-

žující vyučování a jejím hlavním posláním je odpočinek a relaxace žáků, zabezpečení zájmové 

činnosti. Vhodným střídáním práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní 

činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Žáci se podílí 

svými výtvory na výzdobě prostor školy. Vzdělávací program navazuje na školní RVP, ale systé-

mem her, soutěží a kvizů.  

Školní družina má 2 oddělení. Jedno české a jedno polské. V odpoledních hodinách dochází 

k postupnému slučování.  

Ranní družina je v provozu od 6:30 hod. do 7:45 a odpoledne začíná v 11:40 a končí 

v 16:00 hod. 

Děti si odkládají své svršky + náhradní oblečení do svých uzamykatelných skříněk. Stravo-

vání dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim zajišťuje školnice ve spolupráci se šk. kuchyní.  

 

 

3. PODMÍNKY PRO ČINNOST: 
 

Inspirující a nestresující prostředí. 

ŠD využívá pro svou činnost dvě učebny. Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivi-

tám tělocvičnu ve škole, školní hřiště se zahradou. Také mají možnost využívat počítačovou učeb-

nu, kde je zaveden internet a nainstalovaný výukový software. Žáci mají možnost navštěvovat 

školní knihovnu. 

 

 

4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Školní vzdělávací program školní družiny je sestaven na dobu 3 let. V ŠD probíhají různé zá-

jmové kroužky, které jsou aktivní po dobu jednoho školního roku. V období 3 let se zájmové 

kroužky mohou různě měnit a upravovat dle zájmu žáků. V případě nenaplnění kapacity školního 

kroužku se kroužek ruší. 

Ostatní řízené organizované činnosti probíhají podle týdenní skladby zaměstnání s ohledem na 

dlouhodobé docházky žáků do družiny. 

Zvláštní důraz je kladen na navozování situací, při kterých žáci získávají bezprostřední smys-

lové a citové zážitky i zkušenosti z vlastní aktivity.  

Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve vnitřním Řádu školní družiny. 

Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin, se po projednání se zřizovatelem činnost 

ŠD přerušuje.  

 

 

5. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Cílem vzdělávání je rozvoj osobnosti člověka a její respektování, umožnění seberealizace 

dětí ve skupinových i individuálních, řízených nebo spontánních aktivitách, vedení dětí 

k účinnému využívání volného času, prevence sociálně patologických jevů, začlenění cílů ekolo-

gické výchovy do průběžné činnosti školní družiny, ovlivnění vztahu k přírodě, odpovědnosti za 

jednání vůči prostředí, utváření pozitivních vztahů mezi žáky, posilování komunikačních doved-
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ností a komunikační kompetence, která vede k rozvoji verbální i neverbální komunikace dětí. Žáci 

rozvíjejí slovní zásobu, učí se formulovat své myšlenky, vyjadřovat se k daným tématům jasně, 

stručně a srozumitelně, a to ústní i písemnou formou. Učí se vyprávět, diskutovat, hledat vhodné 

argumenty a umět oponovat při osvojení si správné komunikační techniky. Nedílnou součástí je 

rozvoj dovedností naslouchat druhým, porozumět slyšenému, vybírat podstatné informace.  

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení a k řešení problémů. Umožnit žákům osvojit si strategii 

učení a motivovat je pro celoživotní učení. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, dušev-

ní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný.  Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako 

svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.  

 

CÍLE ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 

- Rozvoj osobnosti člověka.  

- Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně).  

- Pochopení a uplatňování zásad demokracie-ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá 

práva, ale i povinnosti).  

- Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské 

skupině.  

- Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.  

- Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.  

- Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví.  

 

 

6. FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Činnost a výchovné působení školní družiny vychází z požadavků pedagogiky volného ča-

su, důraz je kladen na pestrost a dobrovolnost, samostatná činnost školní družiny je realizována 

formou pravidelných, průběžných a příležitostných činností, které jsou dále konkrétně rozpracová-

ny.  

Obsah vzdělávání vychází z oblasti RVP pro základní vzdělávání kapitoly Člověk a jeho svět, která 

je rozdělena do pěti tematických okruhů:   

1. Místo, kde žijeme  - v tomto tematickém okruhu žáci poznávají nejbližší okolí, or-

ganizaci života v rodině, ve třídě, ve škole, v obci a společnosti 

- výlety, vycházky, poznatky z cest 

- vztah ke své škole, obci, státu 

 

2. Lidé kolem nás – v tomto tematickém okruhu si žáci osvojují zásady vhodného 

chování a jednání s lidmi, poznávají význam a podstatu pojmu tolerance, empatie a 

vzájemná úcta, poznávají, jak se lidé sdružují, seznamují se základními právy a povin-

nostmi 

- vztahy ve škole 

- příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi dětmi 

- základní lidská práva a práva dítěte 

- práva a povinnosti 

 

3. Lidé a čas  - tematický okruh je zaměřen na budování správného režimu dne a jeho 

dodržování, sestavování a naplňování režimu ve školní družině, pěstujeme úctu k času 

druhých, učíme se využívat svůj čas, využíváme smysluplné volnočasové aktivity 

- tradice a zvyky 
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- odlišnost způsobu života 

- regionální pověsti a báje 

- povídání s místními pamětníky o historii a vzniku místních názvu části obce 

 

4. Rozmanitost přírody – v tematickém okruhu se seznamujeme s proměnlivostí a 

rozmanitostí živé i neživé přírody 

- ochrana přírody – praktické poznávání přírody 

- proměny přírody, roční období 

- likvidace a třídění odpadu 

 

5. Člověk a jeho zdraví – v tomto tematickém okruhu mají žáci poznat sami sebe, zís-

kávají ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a o odpovědnosti za své 

zdraví 

 

 

6.1. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 

 1.) MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Tematický 

okruh 

Formulace činnosti a její stručný popis č. rozvíjené 

kompetence 

U nás doma Vyprávíme si o životě naší rodiny. 

Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný 

čas. 

Ptáme se, co kdo dělá v rodinách – kresba, malba, koláž. 

3,4,5 

4,6 

3,6 

Náš dům Popisujeme domy, byty v nichž bydlíme. 

Stavíme náš dům ze stavebnic. 

Navrhujeme stavbu ideálního domu, v němž bychom chtěli byd-

let. 

Zařizujeme si náš pokoj – nábytek a další vybavení (vystřihová-

ní, lepení, dokreslování) 

2,3,4 

2,3,5 

2,4,5 

2,3,4,6 

Po stopách 

zaměstnanců 

školy 

Pátráme, co skrývají odborné pracovny a kabinety naší školy. 

Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje. 

Žáci si vyzkouší práci místo zaměstnanců školy na jeden den. 

Hrajeme hru „Honba za pokladem“ - hledáme ve škole a jejím 

blízkém okolí ukrytý poklad (orientační soutěž). 

1,4 

1,3 

1,2,3,5 

3,5,6 

Cesta do školy Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se na bezpečnost 

cesty každého z nás. 

Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí (o čem nás in-

formují, co nám nařizují, co nám dovolují…) 

Při vycházce sledujeme dodržování pravidel silničního provozu, 

probíráme příčiny dopravních nehod. 

Vyrábíme si dopravní značky. 

Soutěžíme v jízdě na kole, koloběžce. 

Hledáme dopravní spojení pomocí internetových stránek. 

Výtvarně znázorňujeme různé hromadné dopravní prostředky. 

1,2,4 

 

1,2,6 

 

1,3,5 

 

2,5 

1,6 

1,2,3 

1,3 

Obec, v níž 

žijeme 

Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce (budovy, stromy, 

vodní toky) 

Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře. 

1,2,5,6 

 

1,3,4,5 
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Společně výtvarně zobrazujeme naší vesnici (někdo maluje do-

my jiný zas stromy… Vše se vystřihne a sestaví kolektivní vý-

tvarné dílo. 

Putujeme na určené místo podle vlastnoručně vytvořené mapky. 

Vyrábíme ozdobné předměty a výrobky pak použijeme 

k výzdobě družiny i celé školy. 

1,2,5 

 

 

2 

1,2,4 

 

Návštěvníci Seznamujeme se s posláním: 

- Pošty  

- Knihovny  

- Obchodu (V létě jdeme navštívit nejbližší obchod za úče-

lem něco si koupit.) 

- Povídáme si o institucích v naší obci, malujeme, co jsme 

viděli a zažili. 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

1,3,4,5,6 

 

Jak žijeme Na vycházkách si povídáme o tom, co dělají policisté, hasiči, 

knihovnice a další profese. 

Kreslíme, čím bychom chtěli být. 

Hledáme zdůvodnění, proč jsme si vybrali nakreslené povolání. 

1,2,6 

 

1,3 

1,4,5 

Ztráty a nálezy Představujeme si, jak bychom se zachovali, kdybychom se ztra-

tili – přehráváme si scénky.  

Zamýšlíme se, co bychom učinili, kdybychom našli malého ka-

maráda, který se ztratil.  

Předcházíme nepříjemné situaci, že bychom zabloudili nebo se 

ztratili – hledáme orientační body a jdeme podle nich.  

Hrajeme si na Ztráty a nálezy (našli/ztratili jsme peněženku, 

doklady, klíče atd.). 

1,2,3 

 

2,3,5 

 

5,6 

 

1,3,5 

Na poště Hrajeme si celý rok na pošťáka. Píšeme si vzájemně dopisy a 

poštovní doručovatel (vylosovaný žák) poštu 2x do měsíce roz-

náší zaměstnancům a žákům školy. 

1,2,3,4,6 

Cesta do kni-

hovny 

Chodíme několikrát v roce do knihovny na OÚ v Košařiskách.  

Ptáme se knihovnice, které knížky si žáci nejraději půjčují. 

Knihovnice nám vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými žánry. 

Besedujeme o naší nejoblíbenější knize. 

Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu a další literaturu pro 

děti a mládež. 

Na velký arch papíru kreslíme pohádkové bytosti, které máme 

rádi. 

Tvoříme záložku do knihy. 

Hrajeme divadlo v ŠD. 

Ilustrujeme přečtené pohádky nebo pověsti, např. v komiksové 

podobě. 

3,5,6 

 

1,3,4 

3,5 

1,6 

 

 

 

1,3,4 

1,6 

Co mám rád? Zapisujeme nově příchozí žáky do ŠD do školní kroniky.  

Žáci vedou rozhovor s novým žákem a ptají se jaký má rád film, 

knihu, oblíbené jídlo, květinu atd. …a jak bude dospělý, čím 

chce být? 

1,3,4 

Výlety do blíz-

kého i vzdále-

ného světa 

Kreslíme plánek nejbližšího okolí. Známá místa označujeme 

symboly, které je budou dobře charakterizovat. 

Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček (hrad, pole, vesnice, 

dálnice) 

Vyhledáváme informace a zajímavosti o místech, která chceme 

navštívit. 

2,3,5 

 

 

 

1,2,6 

 



Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole 

Košařiska, příspěvková organizace 
 

 7 

Učíme se určovat světové strany za použití různých metod. 

Soutěžíme, kdo zná více slov od určitých písmen (jména, města, 

hrady, rostliny, zvířata, hory, řeky, osobnosti a další). 

Kreslíme vlajky států. 

Na konci školního roku pořádáme cyklo-výlet na Milíř a hledá-

me v okolí ukryté poklady (Geocaching) pomocí GPS. Seznamu-

jeme se s pravidly této celosvětové hry. 

2,6 

1,2 

 

 

1,2,3,6 

 

Karneval Vyrábíme si karnevalové masky. 

Vyzdobíme družinu nejlepšími maskami. 

Vyrábíme výzdobu na karneval. 

1,2,3,6 

3,4,5 

1,3,5 

Jaro Vyrábíme tradiční předměty z proutí, ze slámy, z odstřižků látek, 

z papírů… 

Malování velikonočních kraslic – netradiční techniky 

Vyprávíme si o naších, místních slavnostech a zvycích. 

1,2,6 

 

 

3,4,5,6 

 

 

 

2.) LIDÉ KOLEM NÁS 

Tematický 

okruh 

Formulace činnosti a její stručný popis č. rozvíjené 

kompetence 

Naše rodina a 

naší předci 

Povídání o rodině. Představujeme povolání našich rodičů, pan-

tomimický je předvádíme. 

Navštívíme pracoviště některého rodiče.  

Tvoříme rodokmen naších rodin. 

Vyprávíme si veselé historky z rodinných srazů. 

3,4 

 

 

2,3,4 

Den matek Co pro nás znamenají maminky – povídání. 

Kreslíme naše maminky. 

Vyrábíme dárky pro radost maminkám. 

Učíme se vázat květiny do kytičky. 

Připravujeme přání a výrobky. 

1,3,4 

 

3,4,6 

2,6 

3,6 

Svět peněz Vyrábíme (kreslíme a vystřihujeme) si své peníze s oblíbenými 

motivy. 

Hrajeme si na prodávající a kupující (učíme používat slova „pro-

sím“ a „děkuji“. 

2,6 

 

1,3,6 

Moji kamarádi Vyprávíme ostatním o nejlepším kamarádovi a dobrých vlast-

nostech, které si vážíme na lidech. 

Žáci mají přilepené papíry na zádech a každý napíše na papír, co 

se mu na něm líbí.  

Učíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít něco 

pěkného, za co ho pochválíme.  

2,4 

 

3,4 

 

1-6 

Nejsme všichni 

stejní, cvičíme 

naše smysly 

Zkoušíme se dorozumět jen odezíráním, abychom se vcítili do 

situace neslyšících lidí. 

Představujeme si pocity nevidomého člověka (máme zavázané 

oči a ostatní nás navigují, kudy máme jít a hledat ukrytou věc). 

Cvičíme hmat (poslepu určujeme předměty, které jsme před tím 

vložili do krabice). 

Soutěž v ukládání zápalek poslepu do krabiček. 

4,5 

 

3,4,5 

 

2,3,4 

 

6 
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Každý den má 

někdo svátek 

Seznamujeme se se jmény v kalendáři a zapíšeme si všechny 

spolužáky, kteří budou mít v tomto školním roce svátek, aby-

chom jim mohli popřát. 

1,4,5 

Kavárna Učíme se připravovat jednoduché nápoje a hrajeme si na obsluhu 

a zákazníky v restauraci.  

1-6 

Advent Vnímáme atmosféru začínajících Vánoc, vyprávíme si o advent-

ním času. 

Společně vyrábíme adventní věnec, vyprávíme si naše vánoční 

příběhy. 

Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly. 

Pomáháme připravovat program na „Vánoční vystoupení pro 

rodiče“. Zdobíme školu, připravujeme kulisy aj. 

2,3 

 

3,4,5 

 

3,4 

3,6 

 

Kouzelný čas 

Vánoc 

Vyprávíme se o vánočních zvycích, které se zachovaly dodnes. 

Vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, slámy, šišek a jiných mate-

riálu a přírodnin. 

Tvoříme malé dárečky pro rodiče. 

Vyrábíme vánoční přáníčka a jmenovky k dárkům. 

V ŠD si uspořádáme vánoční besídku s výměnou dárečků. 

1,3 

1,2,6 

 

1,6 

4,6 

3,6 

Karneval Vyrábíme papírové masky a doplňky. 

Tvoříme pozvánky na karneval. 

Kreslíme, jak jsme vypadali na karnevalu. 

2,4 

2-6 

3,4,6 

Velikonoce Čteme a povídáme si o národních velikonočních zvycích. 

Malujeme a zdobíme kraslice (různé techniky). 

Zdobíme třídu hotovými výrobky. 

1,3 

1,6 

5,6 

Dětský den Povídáme si o významu Dne dětí.  

Pořádáme soutěž „Letní hry bez hranic“. 

1,2,3 

3,4,5,6 

Známe kou-

zelná slovíčka 

Povídáme si o základních slovech „děkuji“, „prosím“, omlou-

vám se“ a jejich významu. Učíme se je používat v běžném životě 

v praxi. 

Učíme se zásadám slušného chování (jak správně zdravit, podat 

ruku, požádat o něco, poděkovat atd.). 

1,2,3 

 

 

3,4 

Člověk mezi 

lidmi 

Čím mohu druhého potěšit? Denně si uvědomujeme, že se máme 

chovat slušně a laskavě. 

Jak se mám chovat v divadle, v kině, v autobuse? Jak se mám 

obléct do divadla? 

1-6 

 

1,4,6 

Mluvíme 

správně 

Cvičíme si jazyk (jazykolamy). 

Vyprávíme si pohádky a příběhy ze života. 

Dramatizujeme jednoduché pohádky mladším spolužákům. 

1,3,5 

3,5,6 

1,2,6 

Řekni to beze 

slov 

Pantomimicky předvádíme povolání, sporty, pocity. 

Hrajeme hru „Aktivity“. 

2,3,5,6 

6 

V naší jídelně Při stolování dodržujeme základní hygienické návyky. 

Dodržování zásad správného stolování procvičujeme denně ve 

školní jídelně. 

2,5 

1,3 

Co jsme viděli 

a slyšeli v me-

diích? 

Povídáme si o pořadech v televizi, rozhlase, doporučujeme si 

vhodné pořady, argumentujeme, proč se nám líbí. 

Porovnáváme naše zkušenosti s některými filmovými příběhy. 

Připravíme si vědomostní soutěž „Pálí Vám to?“ a „Chcete být 

3,6 

 

2,3,5 

1,2,6 
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milionářem?“. 

Hudební kon-

cert 

Tvoříme pozvánky na „Hudební koncert“. 

Pořádáme hudební odpoledne pro rodiče. 

Děti se prezentují, kdo umí hrát na nějaký hudební nástroj nebo 

umí zpívat. 

1,3,4,5,6 

Talentmanie Vyrábíme pozvánky na „Talentmanii“. 

Pořádáme zábavné odpoledne pro rodiče. 

Děti se reprezentují v různých dovednostech (sport, sportovní 

akrobacie, kouzlení, hudba, humorné scénky aj.).  

1,3,4,5,6 

Hlavolamikon Učíme se skládat Rubikovou kostku a další hlavolamy. 

Seznamujeme se s různými tajnými písmy, vymýšlíme si další 

své šifrovací znaky. Hrajeme „bojovky“ s hledáním pokladu a 

dešifrováním tajných zpráv ukrytých v matematických příkla-

dech, nebo v českém jazyce a dalších předmětech. 

1-6 

PC učebna Pravidelně navštěvujeme počítačovou učebnu a využíváme 

k hraní a zároveň k rozšiřování vědomosti zakoupených a nain-

stalovaných výukových softwarů.  

1,2 

Pexeso Tvorba pexesa ve Wordu – dvojjazyčně. 1,3, 

 

 

 

3.) LIDÉ A ČAS 

Tematický 

okruh 

Formulace činnosti a její stručný popis č. rozvíjené 

kompetence 

Co vše stihne-

me během dne 

Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, učíme se 

rozlišovat povinnosti a zábavu. 

Besedujeme o čase, který lidé promarní, uvádíme příklady, kdy 

čas užíváme špatně. 

Co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas, vymýšlíme modelové 

situace. 

1,2,3,6 

 

1,2,6 

 

1,2,3,5 

Jak jsme pro-

žili včerejší 

den 

Povídáme si o možnostech správného využití volného času, in-

spirujeme se u jiných lidí. 

Vypravíme si příběhy, v nichž se střídají příjemné i nepříjemné 

události. 

Besedujeme na téma „Jak jsem trávil víkend“, kresba, co jsme 

zažili a navrhujeme jiný program na další víkend. 

3,6, 

 

2,3,4 

 

2,3,4,5,6 

Kdy se nejlépe 

připravíme do 

školy 

Seznamujeme se s křivkou výkonnosti člověka v průběhu celého 

dne a plánujeme postup při přípravě na vyučování. 

Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, 

soustředěnost a tvořivé myšlení. 

Využíváme počítač pro získávání mnoha informací, pracujeme 

s didaktickými hrami. 

Vzájemně si sdělujeme, které předměty máme nejraději. 

1,2 

 

1,3 

 

1,5 

 

1,3 
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Měření času Povídáme si o čase dnes a v historii. 

Kreslíme, malujeme různá měřidla času. 

Vyrobíme se sluneční hodiny.  

Vyprávíme si příběhy, ve kterých si objasníme slova „včas“ ne-

bo „pozdě“. 

Povídáme si o nebezpečí spěchu, která často přinese zbytečná 

zranění. 

1,3,5 

2,3,6 

 

1,3 

 

5,6 

Malý pomoc-

ník 

Povídáme si o tom, jak pomáháme doma, vyprávíme drobné 

humorné příběhy. 

Besedujeme na téma: „Jak pomáhaly děti dříve doma, jak dnes?“ 

3,4,6 

 

3,4,6 

Dříve a dnes Povídáme si o domácnostech dříve a dnes (nábytek, spotřebiče, 

doplňky, vybavení). 

Kreslíme moderní spotřebiče pro budoucnost. 

Vyprávíme si, jak nám technika pomáhá nebo škodí ve volném 

čase. 

Navrhujeme modely šatů, doplňků, klobouků budoucnosti. 

Ptáme se prarodičů, jak si hráli a jak trávili volný čas, když byli 

mladí. 

1,3 

 

4,6 

2,4,5,6 

 

2,6 

3,5 

Hádej, kdo 

jsem? 

Žáci soutěži v rozpoznávání učitelů a zaměstnanců školy ze sta-

rých fotografii.  

 

1,3,6 

 

 

 

4.) ROZMANITOST PŘÍRODY 

Tematický 

okruh 

Formulace činnosti a její stručný popis č. rozvíjené 

kompetence 

Za dobrodruž-

stvím do příro-

dy 

Určujeme rostliny podle vůně a hmatu (česnek, mateřídouška, 

třezalka, atd.). 

Soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat, rostlin. 

Na vycházce poznáváme plody stromů a učíme se je správně 

pojmenovávat. 

Hrajeme pexesa a kvarteta s náměty živočichů a rostlin. 

Učíme se poznat deset druhů motýlů. 

Na podzim chodíme do lesa sbírat houby. Učíme se poznávat 

nové hřiby, podrobnější informace vyhledáváme v encyklopedi-

ích nebo na internetu. 

Po vylosování jednotlivých částí zvěře (např. zobák, peří, ocas) 

kreslíme to, co máme zrovna vylosováno. 

Na jaře posloucháme zpěv ptactva, tříbíme své smysly. 

1,3 

 

2,4,6 

1,3,5,6 

 

1,2,4 

1,6 

1,2,3,6 

 

 

1,6 

 

1,6 

Domácí mazlíč-

ci 

Vyprávíme si o domácích zvířatech a na základě vlastních zku-

šeností si vysvětlujeme, jakou péči vyžadují. 

Kreslíme domácí zvířátka a práce vystavíme. 

Vytvoříme si vlastní prezentaci o oblíbeném zvířátku 

v PowerPoint. 

1,6 

 

2,4,6 
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Příroda a my Sledujeme změny v přírodě, život zvířat, vztahy mezi zvířaty. 

Na vycházkách pozorujeme a poznáváme živočichy, rostliny, 

získané vědomosti procvičujeme v didaktických hrách. 

1,2 

1,2 

 

Podzim Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti a 

vůně. 

Vyrábíme draky a taktéž si uspořádáme školní „Drakiádu“. 

1,3 

 

2,6 

Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu (jablka, kaštany, 

mrkev, semínka) a povídáme si o tom. 

 

3,6 

Jaro Kreslíme a malujeme první jarní květiny. 

Skáčeme panáka a hrajeme jarní hry na hřišti. 

1,6 

Co je pranosti-

ka 

V literatuře nebo na internetu vyhledáváme pranostiky, čteme je 

a uvažujeme o jejich smyslu. 

1,2,3 

Co dokáže voda Provádíme jednoduché fyzikální pokusy s vodou, např. „Ohý-

bání vody“ nebo „Měření kapacity plic“. 

1,3,6 

Co dokáže 

vzduch 

Provádíme jednoduché fyzikální pokusy se vzduchem, např. 

„Proudění teplého vzduchu“ nebo „Jaký je princip sifonu“. 

1,3,6 

Den Země Sbíráme náměty, co a jak by se dalo zlepšit v našem životním 

prostředí. 

Kolem školy provedeme úklid včetně školní družiny. 

Třídíme odpad do kontejnerů a pořádáme sběrovou soutěž 

starého papíru. 

2,3,4,5 

 

5,6 

1,5,6 

Co do přírody 

nepatří 

Povídáme si o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu. 

Při vycházce do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozuje 

činnost člověka. 

1,4,5 

4,6 

 

Cesta do pra-

věku 

Kreslíme, malujeme, modelujeme prehistorické zvíře podle své 

fantazie. 

1,6 

 

 

 

5.) ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Tematický 

okruh 

Formulace činnosti a její stručný popis č. rozvíjené 

kompetence 

Naše tělo Povídáme si o lidském těle a jeho funkcích. 

Na arch balicího papíru obkreslujeme postavu jednoho z nás a 

do obrysu dokreslujeme nejdůležitější tělesné orgány. 

Zjišťujeme, jak správně relaxovat a odpočívat (odpočinek těles-

ný, psychický). 

1,2,3 

3,4,5 

 

5,6 

Čistota půl 

zdraví 

Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu rukou, používání 

kapesníků, atd.), čistotu oděvu a jeho vhodnost. 

Povídáme o osobní hygieně a jejím významu. 

Vymýšlíme si „popletený příběh“ o posloupnosti jednotlivých 

úkonů osobní hygieny. 

Ujasňujeme si hygienické zásady při kýchání, kašli a dalších 

nemocí, použití WC, stolování atd., upozorňujeme se vzájemné 

na prohřešky proti těmto zásadám.  

3,5,6 

 

1,4,5 

1,2,3 

 

1,2,3 
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Náš zdravý 

jídelníček 

Kreslíme ovoce a zeleninu. 

Vystřihujeme obrázky různých jídel z časopisů a letáků a třídíme 

je na zdravá a méně zdravá, případně tvoříme koláže. 

Soutěžíme ve smyslovém poznávání (čich, chuť a hmat). 

1,3,6 

1,2,3,6 

 

1,3 

Chci být zdra-

vý 

Zajímáme o zdravotní prevenci, povídáme si o dětských nemo-

cech. 

Vyprávíme si o režimu dne při léčení doma na lůžku. 

Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, jak zacházet s léky. 

Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění. 

1,6 

 

1,3 

1,2,3 

1,2 

U lékaře nebo 

u zubaře 

Vyprávíme a čteme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám 

může stát při koupání, při jízdě na kole atd. 

Vyprávíme se své zkušenosti z pobytu v nemocnici nebo u léka-

ře a zubaře. Vytváříme si správný názor na lékaře/zubaře jako na 

pomocníka při udržování našeho zdraví. Povídáme si jak správně 

pečovat o svůj chrup. 

Hrajeme si na lékaře a pacienta. Nebojíme se návštěvy ordinace. 

1,3 

 

1,4 

 

 

2,3 

Co nás může 

ohrozit 

Předvádíme, jak se máme chovat na cestě, v dopravních pro-

středcích apod., abychom se vyhnuli úrazu. 

Učíme se jak přivolat pomoc dospělého nebo policie a záchran-

ky. 

1,4 

 

1,3 

Den bez úrazu Mluvíme o tom, co nám může uškodit. 

Na vycházce si uvědomujeme možná nebezpečí a zjišťujeme, jak 

jim předcházet. 

Vyprávíme, co se nám nebezpečného přihodilo, jak jsme situaci 

zvládli. 

Učíme se telefonovat – oznámíme úraz, přivoláme pomoc. 

Učíme se zásadám první pomoci. 

Učíme se používat lékárničku, hovoříme o jejím obsahu. 

1,3,5 

1,2,6 

 

3,5 

 

1,4 

1,2,3,5 

1,2,4,5 

Pobyt venku Chodíme do přírody, na školní hřiště atd. 

Pořádáme fotbalové turnaje, cvičení se švihadlem. Po organizo-

vaných sportovních aktivitách relaxujeme při spontánních čin-

nostech individuálně nebo ve skupinkách. 

5,6 

6 

 

Zimní rado-

vánky 

Soutěžíme, kdo nejrychleji a nejlépe postaví sněhuláka nebo 

stavbu ze sněhu. 

Pořádáme soutěž družstev: „Zimní hry bez hranic“. 

Závodíme v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky. 

Kreslíme do sněhu nebo vyšlapáváme jednoduché obrázky. 

Chodíme bobovat. 

Při vycházkách do zimní přírody sledujeme stopy zvěře na sně-

hu. 

6 

 

 

 

 

 

3,5,6 

Letní rado-

vánky 

Za krásného letního počasí pořádáme vodní bitva. 2,3,6, 

Míčové hry Seznamujeme se s pravidly míčových her a cvičíme se v jejich 

dodržování.  

Nacvičujeme vybíjenou, košíkovou i kopanou na hřišti nebo 

v tělocvičně. 

6 
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Pravidelná činnost 

 Je dána týdenní skladbou zaměstnání, kterou si každá vychovatelka vytvoří dle věkových 

složení a rozvrhů žáků. 

Spontánní činnosti 

 Četba, poslechové činnosti, klidové zájmové činnosti, relaxace na koberci, rozhovory 

s dětmi, spontánní činnosti ranních a koncových družin. 

Odpočinkové činnosti 

 Klidové hry a klidové zájmové činnosti. 

Rekreační činnosti 

 Aktivní odpočinek, tělovýchovné a pohybové aktivity, výtvarné, rukodělné, přírodovědné a 

vlastivědné činnosti, hudba, zpěv, tanec. 

Zájmové činnosti 

 Řízená kolektivní nebo individuální činnost, organizované nebo spontánní aktivity. 

Příprava na vyučování 

 Tematické vycházky a didaktické hry. 

 

 

 

6.2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE  
 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v 

průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového 

vzdělávání.  

 

1. KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, 

získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.  

 

2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich 

řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému ne-

vede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.  

 

3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpo-

vědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivova-

ně.  

 

4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnos-

tech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná 

nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit 

i podřídit - přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.  

 

5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, 

odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva 

svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společen-

ské), dbá na své osobní zdraví i druhých.  

 

6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného 

trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v 

organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku vol-

ného času.  
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7. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ 
 

Rodiče žáky do školní družiny přihlašují odevzdáním zápisního lístku, kde prokazatelně in-

formují o době příchodu a odchodu žáků ze školní družiny, odhlašování je nutno provést písemně.  

Program ŠD je koncipován pro daný počet dětí, které bydlí v okolí. Vzděláváme děti ve vě-

ku od 6 – 10 let, 1. – 5. ročník. Zápis a přijetí dětí do školní družiny probíhá  v září a týká se dětí 

od 1. – 5. tříd. V průběhu školního roku lze dítě přijmout jedině v případě volné kapacity. 

 

 

8. POPIS BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ 
 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji 

činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci jsou poučeni o 

BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.  

Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 

9. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY  
 

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Spolupráce s učiteli je na dobré 

úrovni. Vychovatelka má možnost konzultovat s třídními učiteli chování, postoje, vědomosti dětí. 

Naskýtá se prostor i pro učitele využít poznatky vychovatelek ze znalostí a reakcí dětí. Probíhá i 

vzájemná diskuse ohledně chování a příčin chování žáků mezi učiteli a vychovateli. Vychovatelky 

mají pedagogické vzdělání. Vzájemně se doplňuji ve svých specializacích: základy práce s počíta-

čem, komunikace pomocí internetu, tělovýchovná činnost, výtvarná činnost a jiné techniky, zákla-

dy ručních prací a vaření, zpěv a dramatická výchova.  

Vychovatelky uplatňují svou kreativitu, postoje a přístup, vlastní dovednosti a to 

v kontinuitě s programem ŠD a školy. 

 

 

10. EKONOMICKÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 
 

Ve školní družině je vybírán měsíční poplatek, který závisí na četnosti docházky do ŠD. Poplatek u 

pravidelných žáků je 60,- Kč/měsíc a u nepravidelných žáků včetně žáků zapsaných jen na zájmo-

vý útvar školní družiny je 30,- Kč/měsíc. Tímto poplatkem jsou částečně pokryty provozní nákla-

dy na zájmovou činnost dětí nikoliv však mzdové náklady. Hospodaření je řádně evidováno. Po-

drobnější informace jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní družiny. 

ŠD je vybavena nábytkem (stoly a židličky pro práci, prostor pro hraní s kobercem, skříňky pro 

uložení materiálu a her). Také je zde interaktivní tabule s dataprojektorem, televize s DVD přehrá-

vačem. 

 

 

11. PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY 
 

Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly. Při zadávání různých činnosti jsou pověřová-

ni vedením skupiny, ale zároveň tito žáci jsou usměrňování v chování a vedeme je k rovnému pří-
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stupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyni-

ká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 

 

12. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBA-

MI (ŽÁCI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ) 
 

Na základě konkrétního posudku z PPP jsou jednotlivé činnost v ŠD přizpůsobovaný da-

ným žákům. Důležitá je spolupráce vychovatelky s rodiči (zákonnými zástupci) žáka, s třídním 

učitelkou a vedením školy. ŠD využívá nainstalované výukové programy zaměřené na specifické 

poruchy učení (interaktivní tabule). Hry pro návyk čtení, hry vyžadující orientaci v prostoru nebo 

poznávání rozdílů (pexeso, scrable, puzzle atd.).  
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PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ  

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK 

OBDOBÍ Činnost Metody práce 

Září  

Říjen  

Listopad 

- seznámení s bezpečností 

v tělocvičně a na školním hřišti 

- házení a chytání míče (míčové 

hry) 

- pochopení a dodržování pravi-

del 

- hod na pevný cíl (kruh, kuželky) 

- cvičení obratnosti (závody druž-

stev) 

- pomocí kolektivních 

her učíme děti kázni, 

řádu a vzájemné po-

moci 

- nacvičujeme hod na 

cíl 

- častým opakování ve-

deme děti k dovednos-

tem 

- v závislosti na počasí 

upřednostňujeme po-

hyb a otužování na 

čerstvém vzduchu 

Prosinec 

Leden 

Únor 

- bezpečnost na sněhu 

- hry na sněhu (Zimní hry bez 

hranic)  

- stavby ve sněhu (sněhulák a ji-

né…) 

- koulování a klouzání 

- pohybové hry v tělocvičně 

- náplň práce aktuali-

zujeme vzhledem k 

počasí 

- otužujeme děti na čer-

stvém vzduchu 

- využíváme vybavení a 

prostoru tělocvičny 

Březen 

Duben  

Květen 

- turnaj v kopané a vybíjené 

- chůze na chůdách 

- šplh na tyči 

- závodivé hry (Letní hry bez hra-

nic) 

 

- vedeme děti k zdravé 

soutěživosti 

- dodržujeme pravidla 

Červen - míčové hry (vybíjená, fotbal) 

- florbal 
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KÓŁKO SPORTOWE 

TERMIN Czynność Metoda pracy 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

- zaznajomienie z zasadami bez-

pieczeństwa w sali 

gimnastycznej i na boisku 

szkolnym 

- gry z piłką 
- zrozumienie i dotrzymywanie 

zasad 
- rzut do celu (koło, kręgle) 

- ćwiczenie zręczności  (zawody 

grupowe) 

- za pomocą gier gr-

powych uczymy dzieci 

dyscipliny regulami-

nu i wzajemnej po-

mocy  .Cwiczymy rzut 

do celu 
- częstym powtarzani-

em przekazujemy in-

formacje 
- w zależności od po-

gody preferujemy 

ruch na świeżym 

powietrzu 

 

Grudzień 

Styczeń 

Luty 

- zasady bezpieczeństwa zimą 
- gry na śniegu  (gry zimowe)  
- budowanie ze śniegu (bałwan 

itd.) 

- walka snieżkami 
- gry ruchowe w sali gim-

nastycznej 

- plan pracy aktualizu-

jemy 
-  pmimo chłodniejszej 

pogody przebywamy 

z dziećmi na świeżym 

powietrzu 

- wykorzystujemy sale 

gimnastyczną 

  

 

Marzec 

Kwiecień  

Maj 

- turniej piłki nożnej i dwa ognie 
- chodzenie na szczudłach  
- ćwiczenia na drabinkach 
- współzawodnictwo (letnie gry) 

 

- uczymy dzieci zdrow-

ego wspołzawod-

nictwa 

- dotrzymujemy zasady 

Czerwiec - gry z piłką (piłka nożna, dwa 

ognie) 

- unihokej 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole 

Košařiska, příspěvková organizace 
 

 18 

ŠIKOVNÉ RUCE 

OBDOBÍ Činnost Metody práce 

Září     

Říjen   

Listopad 

- seznámeni s bezpečnosti při 

práci s ostrými nástroji (nůžky, 

jehly, nože) 

- příprava ovocného salátu (čiš-

tění ovoce a krájení) 

- příprava jednohubek 

- základní stehy 

- zajišťujeme různé 

ovoce k přípravě salá-

tu 

- umožňujeme dětem 

tvořit dle vlastní fan-

tazie 

- upozorňujeme přede-

vším na bezpečnost 

při práci 

 

Prosinec 

Leden 

Únor 

- příprava zeleninového salátu 

(čištění zeleniny a krájení)  

- obložené chlebíčky 

- přišívání knoflíků 

- vyšívání (jednoduché stehy) 

- ukazujeme pracovní 

postupy a pomůcky 

- rozvíjíme samostat-

nost a individualitu 

dětí 

Březen 

Duben  

Květen 

- ovocný koktejl 

- Velikonoční buchta (pečeme) 

- Stolování 

- pletení 

- motivujeme děti for-

mou předvádění k vy-

rábění a zapojení do 

práce 

- učíme děti nové, zají-

mavější techniky a 

složitější postupy 

- motivujeme děti k tr-

pělivosti a vytrvalosti 

k dosažení jejích cíle 

zvláště u delších pra-

covních postupů 

Červen - Zahradní piknik - vyhodnocení celoroč-

ních prací slavnost-

ním piknikem 
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ZRĘCZNE RĄCZKI 

TERMIN Czynność Metoda pracy 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

- zasady bezpieczeństwa przy 

pracy z ostrymi narzędziami 

(nożyczki, noże, igły) 
- przygotowanie sałatki owo-

cowej  (czyszczenie i krojenie 

owoców) 
- koreczki 
- podstawowe ściegi 

- staramy się o mate-

riał potrzebny do 

pracy 
- umożliwiamy dzieci-

om pracować według 

własnej wyobrazni 
- kładziemy nacisk na 

zachowanie bez-

pieczności podczas 

pracy 

 

Grudzień 

Styczeń 

Luty 

- przygotowanie sałatki war-

zywnej  (czyszczenie i krojenie 

warzyw)  
- kanapki 

- przyszywanie guzików 
- wyszywanie  (proste wzory) 

- uczymy sposobu 

pracy i kolejności 

postępowania 
- rozwijamy samodziel-

ność oraz indywidua-

lność u dzieci 

Marzec 

Kwiecień  

Maj 

- owocowy koktajl 
- babka wielkanocna  

- zasady zachowania się przy 

stole 
- praca na drutach 

- motywujemy dzieci do 

pracy 

- uczymy dzieci nowych 

ciekawych technik 
- uczymy dzieci 

cierpliwości 

wytrwałości po-

magamy im osiągać 

cel 

Czerwiec - piknik ogrodowy - podsumowanie 

całorocznej pracy 

- piknik  
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LOGIK CZ 
 

Zdroj: Matematika prof. Hejného pro 1. – 3. ročník (nakladatelství FRAUS) 

 

    

Září – listopad: 

 

1. Matematické hry – základní úroveň: Autobus 

                                                                 Zvířátka dědy Lesoně 

2. Stavby z dřívek – geometrické tvary 

3. Logické řady 

4. Parkety 

5. Součtové trojúhelníky 

6. Slovní úlohy 

 

 

 

Prosinec – únor: 

 

1. Matematické hry – střední úroveň: Autobus 

                                                               Zvířátka dědy Lesoně 

2. Statistika -  získávání údajů, zápisy do tabulek, závěry 

3. Stavby z krychlí na základní úrovni 

4. Pavučiny – základní úroveň  

5. Slovní úlohy 

 

 

 

Březen – květen: 

 

1. Matematická hry – základní úroveň:  Sousedé  

                                                                   Výstaviště 

2. Násobilkové čtverce – základní úroveň 

3. Pavučiny – střední úroveň 

4. Oblékáme krychli 

5. Rodokmen 

6. Slovní úlohy 

 

 

 

Červen: 

1. Matematická hra – střední úroveň:  Výstaviště 

2. Matematická hra – základní úroveň: Sova 

3. Zhodnocení a zakončení 
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LOGIK PL 

(Zabawy z matematyką) 

Cele : 
▪ Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych 

▪ Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektua-

lnego oraz postawy dociekliwości 

▪ Rozwijanie umiejętności pracy w grupie 

▪ Kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego ro-

zumowania 

▪ Rozwijanie aktywnej i twórczej postawy wobec problemów teoretycznych 

▪ Kształcenie umiejętności matematyzowania czyli schematyzowania i idea-

lizowania rzeczywistości z użyciem pojęć i języka matematycznego 

▪ Rozwijanie sprawności rachunkowej 

▪ Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej 

▪ Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi 

▪ Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki w zadaniach nietypowych, 

przeprowadzania dyskusji rozwiązania, stawiania hipotez i ich weryfikacji 

▪ Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym i symbo-

liką matematyczną 

▪ Rozwijanie umiejętności uczenia się z różnych źródeł informacji 

▪ Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania 

błędów 

▪ Doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem 

▪ Wykorzystywanie komputera i kalkulatora w działalności praktycznej 

▪ Kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy matematycznej w sy-

tuacjach związanych z życiem codziennym 

 

 

 

 

okres czynności  metody 

 

wrzesień,  

październik 

 

 

 

 

H-MAT:  Zwierzątka dziadka leśnego 

 

 

H-MAT:  Zabawa Sowa (zgadnij, o jakiej 

liczbie/figurze myślę…) 

 

 

Przygotowanie do olimpiady matematycznej 

PIKOMAT 
 

 

Praca z wartością liczbową 

zapisaną ikonicznie. 

 

Połączenie obszaru myślenia 

logicznego i galerii szukanych 

objektów. 

 

5-klasiści zapoznają się 

z zadaniami olimpiady mate-

matycznej , rozwiązują zada-

nia, szukają wielu sposobów 

dochodzenia do wyników. 

 

 

listopad, 

grudzień 

 

 

H-MAT: Rodowód 

 

 

 

Poznawanie relacji  między 

obiektami, połączone z 

rozwiązywaniem zadań do-
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H-MAT: Parkiety 

 

 

 

H-MAT: Budowle z kostek, plany budowli 

 

 

 

 

Sudoku 

 

 

 

 

 

Labirynty 

 

 

 

Ubongo 

 

tyczących wieku. 

 

Analiza i synteza grupy figur 

płaskich.Nawiązanie do gry 

Ubongo 

 

Geometria przestrzenna, bu-

dowanie i przemiana budowli 

przestrzennych wg podanych 

warunków. 

 

Łamigłówka matematyczna, 

uzupełnianie cyfr 1-9 w po-

lach wg podanych zasad, 

rozwijanie umiejętności lo-

gicznego myślenia. 

 

Orientacja na płaszczyźnie, 

ćwiczenie cierpliwości w do-

chodzeniu do celu. 

 

Kształtowanie zdolności 

wyobraźni  geometrycznej na 

płaszczyźnie, kombinatoryki i 

szybkości działania. 

 

styczeń, 

luty 

 

 

 

 

H-MAT: Biland 

 

 

H-MAT: Pajęczyny 

 

 

H-MAT: Zabawy matematyczne 

 

 

 

Shikaku 

 

 

 

 

 

Statki 

 

 

 

Bajkowe zaznajomienie się 

z systemem dwójkowym. 

 

Poznawanie powiązań 

liczbowych. 

 

Powtarzanie i rozwijanie po-

znanych środowisk matema-

tycznych. 

 

Rozwiązywanie rebusu lo-

gicznego, w którym należy 

rozdzielić siatkę kwadratową 

na kwadraty i prostokąty wg 

podanych wartości 

liczbowych. 

 

Gra strategiczno-planszowa, 

kształtowanie umiejętności 

orientacji na płaszyźnie i 

przewidywania. 

 

 

marzec, 

 

H-MAT: Algebrogramy 

 

Odkrywanie związków aryt-
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kwiecień 

 

 

 

 

 

H-MAT: Budowle z drzewek (patyczków) 

 

 

 

 

H-MAT: Mnożenie indyjskie 

 

 

Kostki 

 

 

Kakuro 

 

metycznych (AA+BB= CC) 

 

Zapoznanie z geometrią po-

przez zabawę z patyczkami, 

układanie kształtów, doświ-

adczenia z obliczaniem 

obwodu i pola… 

 

Zapoznanie się 

z innym/łatwym sposobem 

mnożenia pisemnego. 

 

Gra liczbowa, kombinatoryka, 

umiejętność kalkulacji. 

 

Rozkładanie sumy liczb na 

składniki, uzupełnianie w 

pogrubionych polach kr-

zyżówki numerycznej. 

 

maj, 

czerwiec 

 

 

 

 

H-MAT: Zabawy z ułamkami 

 

Zagadki matematyczno – logiczne 

 

Rebusy matematyczne 

 

Powtarzanie 

 

 

Zapoznanie się z ułamkami 

poprzez zabawę. 

 

Dzieci poznają rebusy mate-

matyczne, rozumieją czytany 

tekst i umieją go zanalizować, 

logicznie dochodzą do 

najszybszego i najprostszego 

sposobu rozwiązania. 
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KOUZLENÍ S KNIHOU 

Září, říjen, listopad 

- seznámení s knihovnou a knihami   

- seznámení s ilustrátory 

- čtení s porozuměním 

- dramatizace 

- zrakové hry s obrázky 

- sluchové a hmatové hry 

 

Pohádka  

- Karel Jaromír Erben 

- Božena Němcová 

- Josef Čapek 

- Josef Lada 

- Václav Čtvrtek 

- František Nepil 

- Eduard Petiška 

 

Dobrodružná literatura  

- Eduard Štorch 

- Jaroslav Foglar 

 

Prosinec, leden, únor 

 
- rozvíjení tvořivosti 

- cvičení paměti a pozornosti 

- práce ve skupině 

- seznámení s ilustrátory 

- dramatizace 

- kontaktní hry 

- hry s kresbami 

 

Bajka  

- Ivan Olbracht 

- Pavel Šrut 

- Oldřich Syrovátka 

 

Próza s dětským hrdinou 

- Bohumil Říha 

- Martina Drijverová 

 

 

Březen, duben, květen 

 

- čtení s porozuměním 

- práce s hlasem 

- rozvíjení tvořivosti 

- dramatizace 

- fabulační hry 

 

Dobrodružná literatura 

- Eduard Štorch 

- Jaroslav Foglar 

 

Uměleckonaučná literatura a literatura 

faktu 

- Bohumil Říha 

- Vítězslav Kocourek  

- Milena Lukešová 

- Škodovi Helena a Eduard 

- Jiří Žáček  

 

 

Červen 

 

- rozvíjení tvořivosti 

- dramatizace 

- čtení s porozuměním 

- hry a pokusy se slovy a hudbou 

 

Literatura s přírodní tématikou 

- Rudolf Těsnohlídek 

- Josef Pohl 

 

Poezie 

- Zdeněk Kriebel 

- Josef Brukner 

- Jiří Žáček 

- Jan Vodňanský 

- Jan Čarek 
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ZABAWA Z KSIĄŻKĄ 
 

 

Wrzesień, paźdźiernik, listopad 

- zaznajomienie się z biblioteką i książkami   

- zaznajomienie się z ilustratorami 

- czytanie ze zrozumieniem 

- dramatyzowanie 

- gry wzrokowe z ilustracjami 

- słuchowe i dotykowe gry 

 

Bajka  

- Karel Jaromír Erben 

- Božena Němcová 

- Josef Čapek 

- Josef Lada 

- Václav Čtvrtek 

- František Nepil 

- Eduard Petiška 

 

Literatura przygodowa 

- Eduard Štorch 

- Jaroslav Foglar 

 

Grudzień, styczeń, luty 

 
- Rozwijanie twórczości 

- cwiczenie pamięci 

- praca w grupie 

-  zaznajomienie się z ilustratorami 

- dramatyzowanie 

gry kontaktowe 

- gry z rysunkami 

 

Bajka  

- Ivan Olbracht 

- Pavel Šrut 

- Oldřich Syrovátka 

 

Proza z bohaterem dziecięcym 

- Bohumil Říha 

- Martina Drijverová 

 

 

Marzec, kwiecień, maj 

 

- czytanie ze zrozumieniem 

- praca z głosem 

- rozwijanie twórczości 

- dramatyzowanie 

- gry fabularne 

 

Literatura przygodowa 

- Eduard Štorch 

- Jaroslav Foglar 

 

Literatura naukowa oraz literatura 

faktu 

- Bohumil Říha 

- Vítězslav Kocourek  

- Milena Lukešová 

- Škodovi Helena a Eduard 

- Jiří Žáček  

 

Czerwiec 

 

- Rozwijanie twórczości 

- dramatyzowanie 

- czytanie ze zrozumieniem 

- gry i zabawy ze słowem 

 

 

Literatura przyrodnicza 

- Rudolf Těsnohlídek 

- Josef Pohl 

 

Poezia 

- Zdeněk Kriebel 

- Josef Brukner 

- Jiří Žáček 

- Jan Vodňanský 

- Jan Čarek 
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ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – (ENGLISH CLUB)  

 

 
September 

                -   Introduction 

                   -   Greetings 

   

                  

 October 

- My birthday 

- Colours 

- Autumn 

- Halloween 

 

November             

- Body 

- Part of my body 

- This is my... 

- I can ... 

- Feelings 

  

December 

- Christmas 

- Toys 

-  What do you want for 

Christmas 

-  My Christmas tree 

                                                                                                                                     

January              

- Clothes 

- Take off/ Put on 

- I am wearing... 

- Numbers 

 

 

February 

- Winter 

- Snowflakes 

- Sport 

 

March 

- Food 

- I like 

- I don´t like  

- Easter 

 

 

April 

- Animals 

- ZOO animals 

- Farm Animals 

 

May 

- Family 

- Mother´s day 

- Father´s day; 
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Mladý záchranář 
 

Září - Říjen 

Základy stavby a funkce lidského těla 

Stavba a funkce lidského těla 

Pohybové ústrojí 

Krevní oběh a krev 

Trávicí ústrojí 

Listopad - Prosinec 

Dýchací ústrojí 

Kožní ústrojí 

Druhy a základy první pomoci 

Transport raněných 

Prevence úrazů 

Krvácení 

Leden - Únor 

Dechová a oběhová selhání 

Bezvědomí 

Křečové stavy 

Náhlé bolesti břicha a hrudníku 

Cévní mozková příhoda 

Alergická reakce 

Otravy  

Březen - Květen 

Cizí tělesa v ráně 

Poranění vnitřních orgánů 

Poranění pohybového ústrojí 

Úraz elektrickým proudem 

Tonutí 

Šok 

Uštknutí hadem, bodnutí hmyzem 

Obvazové techniky 
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PC kroužek pro 5. roč. 

Září – Leden 

- Internetová komunikace – email, chat 

- MS Word – úvod 

- MS Word – oprava gramatických chyb v textu 

- MS Word – druh a velikost písma 

- MS Word – formátování písma 

- MS Word – zarovnávání textu 

- MS Word – ohraničení, stínování a odrážky 

- MS Word – oprava významových chyb v textu 

- MS Word – odrážky a číslování 

- MS Word – základní geometrické tvary 

- MS Word – textové pole 

- MS Word – Vánoční přání  

- MS Word – úpravy textového pole 

- MS Word – příprava textu do žurnalisty  

- MS Word – WordArt 

Únor – Květen 

- MS PowerPoint – úvod 

- MS PowerPoint – výběr libovolného téma 

- MS PowerPoint – animace 

- MS PowerPoint – vlastní prezentace 

- MS Excel – úvod 

- MS Excel – tvorba křížovky do školního časopisu 

- Nakresli svůj komiks – úvod (www.rexo.cz/komiksy) 

- Nakresli svůj komiks – vlastní tvorba a využití do školního časopisu 

- Nakresli svůj komiks – tisk 

- Fotomontáže – úvod 

- Fotomontáže – výběr vhodných fotografií 

- Fotomontáže – vlastní tvorba 

- Fotomontáže – vyhodnocení nejlepší práce 

- Internet – Easter Egg 

- Internet – vyhledávání potřebných informací (jízdní řády) 

- Internet – vyhledávání potřebných informací (turistika + mapy) 

http://www.rexo.cz/komiksy

