
Okruh: LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Slavíme 30. duben - čarodějnice

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
V historických knihách hledáme zmínky o čarodějnictví. K. k řešení problému jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Čteme si příběhy a pohádky o čarodějnicích, strašidlech. k. komunikativní, k. k učení Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Hrajeme pohybové hry k tématu. K. k trávení volného času, Vede děti k ohleduplnosti.

k. sociální a personální Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Na internetu hledáme zmínky o tradicích, mýtech tohoto K. k řešení problému ho zájmu dítěte.
období. Vyžaduje dodržování pravidel slušného

chování.
Různými výtvarnými technikami / malba, kresba, koláž / K. pracovní Seznamuje děti s informačními prostředky.
vyrábíme čarodějnice, skřítky, obludy. Pomáhá při výrobě prostorových prací.

Zdobíme ŠD, chodby školy. K. pracovní, k. občanské Výstupy:

Pořádáme akci Pálení čarodějnic v areálu na Réně s opékáním K. k trávení volného času

špekáčků a soutěžemi.

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití 
svého volného času.
Dodržuje pravidla slušného chování.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



Okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Klíčové kompetence Strategie:

Žijeme v bezpečném světě?

Povídáme si o každodenních malých problémech, které na nás K. komunikativní, k. sociální Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
doma a venku číhají, ale i o nebezpečných situacích během a personální jejich činností.
pobytu venku, ve škole nebo i doma. Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Hrajeme hru Jak se zachováš? - nebezpečné situace s cizími K. k řešení problému Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
lidmi. Vede děti k ohleduplnosti.

Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Hrajeme hru Jak si poradit s problémy? K. k řešení problému ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Čteme pohádky a příběhy na dané téma. K. komunikativní chování.

Učíme se důležitá telefonní čísla. K. k učení
Výstupy:

Sestavujeme seznam zásad bezpečného chování v ŠD, doma, K. k řešení problému,
na ulici. k. komunikativní

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití 
svého volného času.
Umí říci ne nevhodným nabídkám.
Dodržuje pravidla slušného chování.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



Okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Klíčové kompetence Strategie:

Pečujeme o své zdraví

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Vyprávíme si o vlastních zážitcích s nemocemi, zraněními. K. komunikativní jejich činností.

Vede k dodržování hygienických návyků.
Povídáme si, proč k těmto zraněním , nemocem zřejmě došlo, K. komunikativní, k. k řešení Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
hovoříme o tom, jak zabránit nebo předejít různým nemocem problému Podle potřeby v činnostech pomáhá.
a zraněním. Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Povídáme si o zdravotní prevenci, dodržujeme hygienické návyky, K. k řešení problému Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
pitný režim. ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Hrajeme hry U doktora, Co uděláš, když… K. k řešení problému, k. sociální chování.

a personální Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Čteme motivující pohádky a příběhy. K. komunikativní

Výstupy:
Dodržujeme zásady bezpečnosti při činnostech v ŠD. K. sociální a personální

Besedujeme o tělesně postižených, pořádáme Paralympiádu - K. občanské, k. sociální
soutěžíme s hranými handicapy / motiv pro uvědomění si a personální, k. k trávení Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
vlastního zdraví /. volného času Dodržuje hygienické návyky.

Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Klíčové kompetence Strategie:

Hýbeme se pro zdraví

Seznámíme se s pravidly pohybových a míčových her, K. komunikativní, k. k řešení Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
s bezpečnostními opatřeními během těchto her. problému jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Na vycházkách, školní dvoře, hřišti hrajeme pohybové a míčové K. pracovní, k. k trávení volného Podle potřeby v činnostech pomáhá.
hry. Za nepříznivého počasí cvičíme v ŠD na trampolíně. času Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Pořádáme sportovní soutěže: v hodu na cíl, do dálky, driblingu, K. k trávení volného času, Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
skoku z místa, v družstvech, v pinballe, v kuželkách, v petanqu. k. sociální a personální ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Za nepříznivého počasí navštěvujeme tělocvičnu Orlovnu, kde K. k trávení volného času, a bezpečného chování.
cvičíme na nářadí, hrajeme soutěživé hry. Pořádáme zimní k. sociální a personální
olympiádu.

Výstupy:
Hrajeme silové a úpolové hry. K. k trávení volného času

k. sociální a personální

Pořádáme soutěž Rekordyáda ŠD. K. k trávení volného času
k. sociální a personální

Hrajeme Opičí hry - závody v obratnosti, hru Supermani K. k trávení volného času Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
a Supermanky. k. sociální a personální Osvojuje si kolektivní projev.

Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití 
svého volného času.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Klíčové kompetence Strategie:

Jak funguje lidské tělo?

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
V encyklopediích hledáme obrázky lidského těla, K. k řešení problému, k. k učení jejich činností.
seznamujeme se s jednotlivými částmi. Pomáhá při výrobě prostorových prací.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Na interaktivní tabuli si zkoušíme sestavit soustavy vnitřních K. k řešení problému, Podle potřeby v činnostech pomáhá.
orgánů. k. komunikativní Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Skládáme lidské tělo - rozstříhaný plakát. K. pracovní, k. sociální Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

a personální ho zájmu dítěte.
Kreslíme obrys našeho těla, dokreslujeme orgány, oblékáme K. pracovní, k. sociální Vyžaduje dodržování pravidel slušného
naše tělo / papírová koláž /. a personální chování.

Seznamuje děti s informačními prostředky.
Povídáme si o smyslech, hrajeme hru Poznáváme všemi smysly. K. komunikativní, k. k trávení

volného času Výstupy:
Z knihy Naše tělo čteme zábavná fakta a zajímavosti. K. k řešení problému

Na PC si prohlížíme CD Hejbejte se, kosti moje. K. k řešení problému

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Klíčové kompetence Strategie:

Jíme zdravě?

Povídáme si o oblíbených jídlech, co se doma nejčastěji K. komunikativní Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
vaří, jaké potraviny nakupujeme. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Vytváříme talíř nejoblíbenějšího jídla - koláž, malba. K. pracovní Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Jmenujeme zdraví prospěšné a škodlivé potraviny, K. komunikativní, Vede děti k ohleduplnosti.
sjednotíme žebříček zdravých potravin. k. sociální a personální Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Povídáme si o vitamínech, čteme pohádku, vyrábíme Vitamínka. K. komunikativní, k. pracovní Vyžaduje dodržování pravidel slušného

k. k řešení problému chování.
Hrajeme smyslové a pohybové hry / Ovocný koš, Kdo je rychlejší, K. k trávení volného času Vede k vytváření zdravého životního stylu.
Poznáváme všemi smysly /.

Výstupy:
Vyrábíme postavičky z krabiček od zdravých potravin / mléko, K. pracovní, k. sociální
musli, sýrů, čaje atd. /, pojmenujeme je. a personální

Čteme si pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Otesánek, K. k řešení problému, Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
hledáme poučení. k. komunikativní Seznamuje se se zásadami zdravé výživy.

Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Klíčové kompetence Strategie:

První pomoc

Povídáme si o různých situacích, při kterých může dojít K. k řešení problému, Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
k nehodám a poraněním. k. sociální a personální jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Sehrajeme situace, při nichž si vysvětlíme, jak se zachovat K. k řešení problému, Podle potřeby v činnostech pomáhá.
a jak pomoci sobě i ostatním lidem. k. občanské, sociální Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

a personální Vede děti k ohleduplnosti.
Hrajeme hru Dokážeš poskytnout první pomoc sobě nebo K. k trávení volného času, Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
kamarádům? k. sociální a personální ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Pořádáme Den bez úrazu - soutěže zaměřené na obratnost K. pracovní, k. k trávení volného chování.
a opatrnost. času

Čteme pohádky a příběhy k tématu. K. komunikativní Výstupy:

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
Umí říci ne nevhodným nabídkám.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Etapy lidského života

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Vyprávíme si o průběhu lidského života od narození po smrt, K. komunikativní jejich činností.
co jsme prožili, co nás čeká. Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Besedujeme o představách vlastní budoucnosti / povolání, rodina, K. komunikativní, k. sociální Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
bydlení /. a personální Vede děti k ohleduplnosti.

Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Hrajeme smyslovou hru Poznej, čím budu. K. k trávení volného času ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Na internetu hledáme zprávu o nejstarších obyvatelích naší K. k řešení problému chování.
planety. Seznamuje děti s informačními prostředky.

Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Vyrábíme Strom života / malba, kresba, koláž /. K. pracovní, k. sociální

a personální Výstupy:

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.



Okruh: LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Slavíme Hallowen

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Na internetu hledáme informace o historii oslav Hallowenu, K. k řešení problému jejich činností.
kde a jak se slaví. Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Čteme si povídky a příběhy a pohádky o strašidlech. K. k učení, k. komunikativní Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Hrajeme pohybové a smyslové hry na dané téma. K. komunikativní, k. k trávení Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

volného času ho zájmu dítěte.
Vyrábíme dýňová strašidla, duchy, pavouky / malba, kresba, K. pracovní, k. sociální Vyžaduje dodržování pravidel slušného
papírová a textilní koláž, přírodniny /. a personální chování.

Seznamuje děti s informačními prostředky.
Z různých druhů dýní vyrábíme svítící dýňáky. K. pracovní, k. sociální Pomáhá při výrobě prostorových prací.

a personální
Zdobíme ŠD, chodby školy. K. pracovní, k. občanské Výstupy:

Vyrábíme strašidelné masky, soutěžíme o nejstrašidelnější K. pracovní, k. k trávení volného

masku. času

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
Dodržuje pravidla slušného chování.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



Okruh: LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Historie Ivančic

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
jejich činností.

Čteme si úryvky z knihy Město Ivančice o původu jména, K. k učení, k. občanské Upevňuje u dětí pozitivní vztah k rodišti.
počátcích města, důležitých událostech v jeho historii. Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Čteme si pověsti o nejbližším okolí Ivančic: O stříbském mlýně, K. občanské Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
O Templštejně, O pokladu na Templštejně, Pověst o hřbitově, Vede děti k ohleduplnosti.
O smírčích kamenech. Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Na internetu hledáme v letecké mapě města historické budovy - K- k řešení problému Vyžaduje dodržování pravidel slušného
kostel, dům pánů z Lipé, Památník A. Muchy, pozůstatky chování.
městských hradeb, kapli sv. Jakuba, Besední dům /. Seznamuje děti s informačními prostředky.

Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Pořádáme tématické vycházky s prohlídkou některých K. komunikativní, k. občanské
historických budov. Výstupy:

Technikou koláže vytváříme fiktivní mapu historických Ivančic. K. pracovní, k. sociální

a personální
Hrajeme dobové pohybové hry / chytání kroužků na meč, K. k trávení volného času
turnaj ve střelbě na cíl /. Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



Okruh: ROZMANITOSTI PŘÍRODY Klíčové kompetence Strategie:

Jaro

Povídáme si o přírodě na jaře / změny, barvy, rostliny, K. komunikativní Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
živočichové /. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Čteme si pohádky, příběhy a básničky o jaru. K. k učení, k. komunikativní Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Pořádáme tématické vycházky do různých lokalit / les, louka, K. pracovní, k. sociální Vede děti k ohleduplnosti.
řeka, zahrada /. a personální Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Technikou koláže vyrábíme ukázky těchto lokalit. K. pracovní, k. sociální Vyžaduje dodržování pravidel slušného

a personální chování.
Pořádáme soutěž Poznej, ukaž, předveď! Pomáhá při výrobě výtvarných prací.

Různými výtvarnými technikami / malbou, kresbou, koláží, K. pracovní, k. sociální Výstupy:
mozaikou, kašíováním / a za pomocí různých přírodnin vytváříme a personální
prostorové a plošné práce na jarní téma.

Navštěvujeme výstavu spárkaté zvěře. K. k učení, k. komunikativní
Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

V encyklopediích hledáme méně známé živočichy, seznamujeme K. k řešení problému Osvojuje si kolektivní projev.
se snimi. Zapojuje se do diskuse.

Respektuje názory druhých.
Pečujeme o pokojové rostliny. K. pracovní Spolupracuje ve skupině.

Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
Pořádáme soutěž v poznávání živočichů a rostlin. K. k trávení volného času řešení problému požádá.

Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: ROZMANITOSTI PŘÍRODY Klíčové kompetence Strategie:

Léto

Charakterizujeme období léta, povídáme si o změnách v přírodě K. komunikativní Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
/ teplota, barvy, květiny, dozrávání plodů, žně …/. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Povídáme si o prázdninových plánech . K. komunikativní, k. sociální Podle potřeby v činnostech pomáhá.

a personální, k. k trávení v.č. Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Pořádáme vycházky do různých lokalit / louka, řeka, les zahrada/ K. pracovní, k. k učení Vede děti k ohleduplnosti.
 Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Pořádáme soutěž Chystáme se na výlet - příprava na cestu do K. k řešení problému, k. ho zájmu dítěte.
přírody. k. k trávení volného času Vyžaduje dodržování pravidel slušného

chování.
Různými výtvarnými technikami vytváříme plošné a prostorové K. pracovní Pomáhá při výrobě výtvarných prací.
práce s letní tématikou, kterými zdobíme ŠD a chodby školy.

Výstupy:
Čteme si o letních pranostikách, hrajeme hádankářskou soutěž. K. komunikativní, k. k řešení

problému

Hrajeme pohybové a smyslové hry s letní tématikou. K. k trávení volného času

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: ROZMANITOSTI PŘÍRODY Klíčové kompetence Strategie:

Ochrana přírody

Povídáme si, co pro nás znamená příroda a prostředí kolem nás, K. komunikativní, k. k řešení Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
jak můžeme ovlivnit životní prostředí. problému jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Vysvětlujeme si, jak člověk poškozuje přírodu a jak tomu K. komunikativní, k. k řešení Podle potřeby v činnostech pomáhá.
zabráníme. problému, k. občanské Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Besedujeme na téma Jak mohu pomoci při ochraně přírody K. k řešení problému, Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
kolem nás? k. občanské, k. komunikativní ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Na vycházce si ukazujeme správná a špatná řešení v oblasti K. k řešení problému, chování.
ekologie / skládky, odpadky, třídění odpadu /. k. občanské Pomáhá při výrobě výtvarných prací.

Malujeme výstražné obrázky na ochranu přírody. K. pracovní, k. občanské Výstupy:

Vyrábíme strašáky - plasťáky. K. pracovní

U příležitosti Dne Země pořádáme soutěž na ekologické téma K. k trávení volného času,
Jak se zachováš? k. sociální a personální Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Osvojuje si kolektivní projev.
Navštívíme čističku odpadních vod v Ivančicích. K. k řešení problému Zapojuje se do diskuse.

Respektuje názory druhých.
Povídáme si o důležitosti vody pro život.  K. komunikativní, k. k učení Spolupracuje ve skupině.

Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
Udržujeme čistotu v okolí školy, třídíme odpad / plasty, papír /. K. sociální a personální, řešení problému požádá.

k. občanské Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: ROZMANITOSTI PŘÍRODY Klíčové kompetence Strategie:

Podzim

Povídáme si o změnách přírody na podzim / počasí, barvy, K. komunikativní, k. k učení Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
příprava na zimu, plody /. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Pořádáme tématické vycházky do různých lokalit / les, louka, K. pracovní, k. sociální Podle potřeby v činnostech pomáhá.
řeka /. a personální Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Sbíráme přírodniny pro využití ve výtvarných pracích. K. pracovní Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Vyrábíme prostorové a plošné práce s podzimní tématikou. K. pracovní, k. sociální Vyžaduje dodržování pravidel slušného

a personální chování.
Seznamujeme se s podzimními pranostikami / sv. Václav /. K. k učení, k. řešení problému Pomáhá při výrobě výtvarných prací.

Hrajeme pohybové a smyslové hry s podzimní tématikou. K. k trávení volného času Výstupy:

Čteme si podzimní pohádky, příběhy o lese. K. komunikativní

Pořádáme  Drakiádu - soutěžíme o nejlepšího a nejoriginálnějšího K. pracovní, k. k trávení volného
draka. času, k. sociální a personální Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh:      Lidé a LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Režim dne doma

Povídáme si o prožitém víkendu, prázdninách, činnostech během K. komunikativní Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
týdne. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Zjišťujeme volnočasové aktivity dětí, účast v zájmových kroužcích, K. komunikativní, Podle potřeby v činnostech pomáhá.
kolik volného času zbývá na hraní, jak jej využívají k sociální Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Dáváme příklady správného využívání volného času, klademe K. k trávení volného času Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
důraz na vyváženost pasivního a aktivního odpočinku ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Výtvarným projevem zpracováváme skutečný a vysněný režim K. pracovní chování.
dne dětí Pomáhá při výrobě prostorových prací.

Motivujeme četbou, navštěvujeme místní knihovnu K. k učení, k. k trávení Výstupy:
volného času

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



Okruh:      Lidé a LIDÉ A ČAS       Klíčové kompetence Strategie:

Režim ve školní družině

Seznámíme se s řádem ŠD, s prostory ŠD. K. komunikativní Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
jejich činností.

 Seznámíme děti s režimem v ŠD, s aktivitami, které budou K. komunikativní Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
probíhat pravidelně a příležitostně. Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Společně si sestavíme pravidla chování a jednání. K. komunikativní, sociální, Vede děti k ohleduplnosti.

k. občanské Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
ho zájmu dítěte.

Výtvarným projevem / malbou, kresbou, koláží / zjišťujeme K. pracovní, k. sociální Vyžaduje dodržování pravidel slušného
oblíbenost činností v ŠD. chování.

Pomáhá při výrobě prostorových prací.

Učíme se didaktické a smyslové hry / 10 za rok /. K. k učení, k. k trávení Výstupy:
volného času

Čteme motivující příběhy a pohádky . K. komunikativní, k. k učení

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



okruh:     LIDÉ KOLEM NÁS Klíčové kompetence Strategie:

Slavíme …

Den matek Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Povídáme si o roli maminek v životě dětí. K. komunikativní svých činností.
Malujeme svoji maminku. K. pracovní Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Sestavujeme program na besídku ke Dni matek. K. sociální a personální Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Vyrábíme dárečky pro maminky a výzdobu na besídku. K. pracovní Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Pořádáme besídku. K. sociální a personální, Vede děti k ohleduplnosti.

k. občanské Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
ho zájmu dítěte.

MDD Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Povídáme si o životě dětí v různých zemích, jak se liší. K. občanské, k. sociální chování.
Pořádáme oslavu MDD - soutěže, stanoviště - odměny. K. sociální a personální, Seznamuje děti s informačními prostředky.

k. pracovní, k. komunikativní Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Výstupy:

Rozloučení se školním rokem
Povídáme si, jak budeme trávit prázdniny. K. komunikativní

Malujeme vysněnou dovolenou. K. pracovní
Pořádáme maškarní karneval se soutěžemi. K. sociální a personální,

k. pracovní Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
S pomocí zvládá výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



Okruh: LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Slavíme masopust

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Vyprávíme si , proč se slaví masopust, jak vznikla tato tradice. K. komunikativní, jejich činností.

k. k učení Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Na internetu vyhledáváme podobné svátky ve světě. k. k učení, k. k řešení problému Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Čteme si příběhy a pohádky. K. komunikativní, k. k učení Vede děti k ohleduplnosti.

Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Vyrábíme masopustní masky / kašírování, koláž, malba/, panáky K. pracovní,, ho zájmu dítěte.
z plastových lahví, girlandy. k. k trávení volného času Vyžaduje dodržování pravidel slušného

chování.
Zdobíme školní družinu, jídelnu a chodby. K. sociální a personální Seznamuje děti s informačními prostředky.

Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Pořádáme masopustní karneval, vyhlašujeme soutěž o nejhezčí K. komunikativní, k. k řešení
masky, nejlepší tanečnici a tanečníka, soutěžíme v různých problému, k. sociální Výstupy: 
pohybových aktivitách. a personální,

k. k využívání volného času

Hrajeme hru Z pohádky do pohádky. K. komunikativní, k. k řešení
problému, k. k využívání volného 
času Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Osvojuje si kolektivní projev.
Skládáme rozstříhané obrázky z pohádek - soutěž. K. k řešení problému Zapojuje se do diskuse.

Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.



okruh: MÍSTO,KDE ŽIJEME Klíčové kompetence Strategie:

Bydliště a okolí

 Vychovatelka pomáhá vytvářet dostatek  
Povídáme si o městě, kde bydlíme, poznáváme ulice, náměstí, K. komunikativní, příležitostí k získání nových informací a
památky, úřad, nemocnici, hasiče, policii, poštu… k. občanské poznatků.

Učí děti říct svůj názor.
Poznáváme město vycházkou. K. k učení Umožňuje dětem zhodnocení jejich

 činností.
Navštěvujeme muzea, výstavy. K. sociální a personální Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Besedujeme na téma: " co bych změnil ve svém bydlišti". K. k řešení problémů Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Orientujeme se v okolí - vycházka na rozhlednu / hledáme K. k učení, Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
školu, náměstí, kostel…/. sociální a personální ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Malujeme budovu školy. K. pracovní chování.

Kreslíme památky města. K. pracovní Výstupy:

Malujeme erb města. K. pracovní
Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Navrhujeme vlastní erb mb města, který ho charakterizuje / soutok K. pracovní, Osvojuje si kolektivní projev.
3 řek, kostel…/ k. komunikativní Zapojuje se do diskuse.

Respektuje názory druhých.
Navštěvujeme místní instituce / policii, úřad, poštu…/, K. komunikativní Spolupracuje ve skupině.
besedujeme s jejich pracovníky.racovníky   Umí poskytnout pomoc nebo o ni při

řešení problému požádá.
Navštěvujeme místní knihovnu. K. komunikativní Vytváří si pozitivní představu o využití  

svého volného času.
Navštěvujeme Svatováclavské trhy K. občanské S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
         Slavnosti chřestu



okruh: MÍSTO,KDE ŽIJEME Klíčové kompetence Strategie:

Dopravní situace

Popisujeme cestu do školy - kudy chodíme, kolem kterých K. komunikativní Vychovatelka učí děti  opakováním
zajímavých míst, kolikrát přejdeme silnici, kolik minut nám upevňovat již získané vědomosti a
trvá cesta… poznatky.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Zvládáme dopravní situace. K. k učení Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Procházkou poznáváme dopravní značky. K. k učení Vede děti k ohleduplnosti.

Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Malujeme dopravní značky. K. pracovní ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Vyrábíme dopravní značky. K. pracovní chování.

Vyrábíme vlastní město - hrací koberec / silnice, domy, znáčky…/ K. pracovní, k. sociální a
personální Výstupy:

Hrajeme didaktickou hru "Dopravní domino". K. k učení, 
k. komunikativní

Malujeme dopravní prostředky podle své fantazie. K. pracovní
Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Vyrábíme koláž dopravních prostředků- ve vzduchu, na zemi, K. pracovní, k. sociální a Osvojuje si kolektivní projev.
ve vodě. personální Zapojuje se do diskuse.

Respektuje názory druhých.
Hrajeme didaktickou hru "Semafor". K. k učení Spolupracuje ve skupině.

Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
Vyrábíme houbová / bramborová / razítka dopravních značek. K. pracovní řešení problému požádá.

Vytváří si pozitivní představu o využití  
Z krabic vytváříme svůj dům. K. pracovní svého volného času.

Vytváří si pozitivní vztah k manuálním 
Řešíme dopravní kvízy / dopravní značky, situace, vybavení kola/ K. k učení, k. sociální a činnostem.

personální Dodržuje pravidla slušného chování.



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEMEMÍSTO, KDE ŽIJEME Klíčové kompetence Strategie:

Didaktické hry a kvízy  - kniha Náměty a nápady pro ŠD

Všímálek   str. 37       - hra na vycházce, pozorování okolí. K. k učení Vychovatelka opakuje s dětmi učivo
pomocí didaktických her, testů a soutěží.
Umožňuje dětem zhodnocení jejich

Naše hrady a zámky str. 47 - prohlížíme fotky, obrázky, K. k učení,  činností.
pohlednice, hrajeme pexeso. k. k trávení volného času Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Cestovní abeceda str. 48 - soutěž v družstvech. K. k učení, k. sociální a Vede děti k ohleduplnosti.
personální Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Hurá na Sněžku ! str. 48. K. komunikativní Vyžaduje dodržování pravidel slušného

chování.
Cestou necestou str.49 - učíme se mapové značky. K. komunikativní,

k. k učení Výstupy:
První pomoc na cestách    str. 49 -kvíz A,B,C. K. komunikativní,

k. k řešení  problémů

Chystáme se na výlet  str.51  -     otázky pro družstva. K. sociální a personální,
k. k řešení problémů Dítě si osvojuje učivo hravou formou.

Komunikuje na odpovídající úrovni.
Jízda na kole    str.53 - jízda zručnosti na hřišti. K. k učení, Osvojuje si kolektivní projev.

k. k trávení volného času Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.

Kopretina    str.55 - znalostní dopravní test. K. k učení, Spolupracuje ve skupině.
k. k řešení problémů Umí poskytnout pomoc nebo o ni při

Letem celým světem str. 100-102 -  hry různých zemí. K. k učení,občanské řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.

Plavba po Amazonce str. 102 - hra, plnění úkolů. K. komunikativní, Dodržuje pravidla slušného chování.
k. k učení



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEMEMÍSTO,KDE ŽIJEME Klíčové kompetence Strategie:

Hry a kvízy, kniha Náměty a nápady proŠD

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Cesty objevitelů str. 104 K. k učení, k. občanské, svých činností.

k. k trávení volného času Upevňuje u dětí pozitivní vztah k rodišti.
Lovecké safari   str. 107-108  - hra na zvířata. K. k trávení volného času Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Cesta kolem světa    str. 109-110  - soutěžíme v družstvech. K. k učení,k. k řešení Vede děti k ohleduplnosti.
problémů, k. k trávení volného Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
času. ho zájmu dítěte.

Sázková kancelář      str. 113-117 -   vědomostní soutěž. K. komunikativní, k. k trávení Vyžaduje dodržování pravidel slušného
volného času chování.

Poznáváme místo, kde žijeme str. 118-119. K. občanské, k. komunikativní, Seznamuje děti s informačními prostředky.
k. k trávení volného času. Pomáhá při výrobě prostorových prací.

Kde nám prozradí víc  str. 120 - kulturní památka s detektivním K. komunikativní. Výstupy:
pátráním.

Co víš o svém městě str. 120-122 .   K. pracovní, k. sociální
a personální, k. k učení Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEME Klíčové kompetence Strategie:

Státy světa

Besedujeme na téma: Kde jsem byl o prázdninách K. komunikativní Vychovatelka upevňuje u dětí pozitivní vztah
 Kam pojedu na hory k rodišti.
 Kde jsem byl nejdál Podle potřeby v činnostech pomáhá.
 Které státy jsem navštívil Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Malujeme vlajky různých států. K. pracovní Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Pracujeme v družstvech "Státy světa" - vybereme si stát - K. sociální a personální, Vyžaduje dodržování pravidel slušného
 národnost, řeč…, vytváříme nástěnku k. komunikativní chování.

Seznamuje děti s informačními prostředky.
Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Výstupy:

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEME Klíčové kompetence Strategie:

ČR a okolní státy

 Vychovatelka pomáhá vytvářet dostatek  
Orientujeme se na mapě ČR formou kvízu / hory, města, nížiny, K. k učení, příležitostí k získání nových informací a
řeky, světové strany/. k. komunikativní poznatků.

Učí děti říct svůj názor.
Čteme si vysvětlivky na mapě, vyhledáváme je. K. komunikativní, Umožňuje dětem zhodnocení jejich

k. k učení  činností.
Popisujeme danou cestu / např. Ivančice - Olomouc /. K. sociální a personální, Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

k. k řešení problémů Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Podle světových stran si ukazujeme sousední státy. K. komunikativní Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Měříme vzdušnou čarou vzdálenosti měst / např. Opava - Vídeň, K. k učení Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Berlín - Žilina / ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Hrajeme didaktickou hru " Abeceda ". K. k učení, chování.

k. k trávení volného času Výstupy:
Hledáme na mapě státy a jejich hlavní města. K. k učení

Malujeme tvar ČR / komu se nejvíc podobá/. K. pracovní, k.občanské
Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.

Vytváříme vlastní cestovní kancelář - nasbíráme různé fotky, K. pracovní, k.občanské, Osvojuje si kolektivní projev.
pohlednice měst, hor, hradů, pláží…,vymyslíme název CK, k. komunikativní, k. sociální a Zapojuje se do diskuse.
dopravu, ubytování, popis cesty, památky, místní zvyky, personální Respektuje názory druhých.
jídlo…, obhájíme proč tato CK. Spolupracuje ve skupině.

Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
Soutěžíme s atlasem- Kraje ČR, pohoří, nížiny, řeky… formou K. k učení, řešení problému požádá.
odpovědí A, B, C. k. komunikativní Vytváří si pozitivní představu o využití  

svého volného času.
Pročítáme knihy, brožury o ČR - památky, hrady, zámky… K. k učení, k. sociální a S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.

personální



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEMELIDÉ KOLEM NÁS Klíčové kompetence Strategie:

Povolání

Povídáme si o povolání, která známe, čím bychom chtěli být K. komunikativní Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
a proč. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
 Napíšeme si různá povolání a připisujeme k nim  klady a K. pracovní Podle potřeby v činnostech pomáhá.
zápory. Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Malujeme , čím bychom chtěli být. K. pracovní Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Vytváříme koláž různých povolání. K. pracovní Vyžaduje dodržování pravidel slušného

chování.
Hrajeme hru - Pantomima K. sociální a personální, Pomáhá při výrobě prostorových prací.
     Kdo jsem - odpovědi ANO - NEE, dovtípit se daného povolání. k. k trávení volného času

Výstupy:
      

Soutěž v družstvech - napíšeme si 3- 5 slov, z kterých poznáme K. k učení, k. k trávení volného

povolání / např. RECEPT - JEHLA - BARVA /. času
Dítě využívá získané znalosti k vytváření
 představ o svém oblíbeném povolání.
Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEMELIDÉ KOLEM NÁS Klíčové kompetence Strategie:
vychovatel

Situace hromadného ohrožení

Povídáme si o požárech, jejich nebezpečí, jak vznikají, jak se jim K. komunikativní, Vychovatelka  vede děti k překonávání
vyhnout / nebrat sirky, zapalovač, pyrotechniku, neházet nic k.občanské krizových situací.
do ohně /, jak reagovat při vzniku. Umožňuje dětem zhodnocení

jejich činností.
Besedujeme o první pomoci - obrázky, brožury. K. komunikativní Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Hrajeme dramatické hry - Na lékaře K. k řešení problémů Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Vyrobíme si z různých krabiček auta hasičů, polocie, sanitky , policie, sanitky K. pracovní Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
s čísly telefonů. ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Na nástěnku heslovitě vypíšeme, jak postupovat při zavolání. K. pracovní, k. k učení chování.

Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Navštívíme policii, hasiče, první pomoc. K. sociální a personální Výstupy:

děti

Dítě si osvojuje základy postupů při
krizových situací.
Komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEMELIDÉ KOLEM NÁS Klíčové kompetence Strategie:

Nejsme tu jenom my, zdraví…

Besedujeme na téma " postižení ", jaká známe, kdo se s čím K. sociální a personální Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
setkal, co ti lidé dokážou, jak jim pomoci. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Navštívíme školu pro sluchově postižené. K. sociální a personální Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Vede děti k ohleduplnosti.

Hrajeme celodenní hru na zrakově postižené, s použitím K. k řešení problémů Vyžaduje dodržování pravidel slušného
šátku píšeme , malujeme, chodíme po schodech… chování.

Výstupy:

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.



okruh:       MÍSTO,KDE ŽIJEMELIDÉ KOLEM NÁS Klíčové kompetence Strategie:
vychovatel

Základy společenského chování

Povídáme si o slušném chování, používáme slova " prosím, K. komunikativní Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
děkuji", učíme se jak koho zdravíme. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Na základě znalostí hrajeme didaktické hry . Požádáme o radu, K. komunikativní Podle potřeby v činnostech pomáhá.
pozdravy, jak se chováme v obchodě, u lékaře, ve škole… k. občanské Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Hrajeme, jak se správně zachovat a jak ne. Vede děti k ohleduplnosti.

Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Malujeme protiklady. K. pracovní ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Hrajeme ve dvojicích - ukazujeme, jak se k sobě správně chovat. K. sociální a personální chování.

Pomáhá při výrobě prostorových prací.
Povídáme si o nesprávném chování ve škole, ale i chování K. sociální a personální,
dospělých, důvody, proč se tak chovají / problémy, pocit k. občanské
méněcennosti, drogy, šikana,…/ Výstupy:

děti
Besedujeme na téma drogy, šikana, krádež, kouření, týrání… K. komunikativní, 

Děti říkají své názory, povídáme si o tom, jaké jsou postihy, k. občanské  Dítě rozpoznává vhodné a nevhodné
jak by je děti trestaly samy.  chování .    

Vnímá problémové situace,rozpozná
Vytváříme nástěnku. Obrázky, fotky, příběhy.y,čísla linek důvěry. K. pracovní problémy a hledá vhodné řešení.

Komunikuje na odpovídající úrovni.
Pozveme člena z krizového centra. K. komunikativní Osvojuje si kolektivní projev.

Zapojuje se do diskuse.
Povídáme si o tom, kdo se s čím setkal. K. komunikativní Respektuje názory druhých.

Spolupracuje ve skupině.
Hrajeme hru - přesvědčit druhého, aby přestal kouřit, pít alkohol… K. k řešení problému Umí poskytnout pomoc nebo o ni při

řešení problému požádá.



Okruh: LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Vánoční čas

Vychovatelka upevňuje duchovní hodnoty
Vysvětlujeme si počátek oslav Vánoc, vyprávíme si o Adventu. K. komunikativní, k. k učení, Vánoc.

k. občanské Umožňuje dětem zhodnocení
Z přírodnin vyrábíme adventní věnečky na dveře. K. pracovní jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Čteme si o svátcích během Adventu, dodržujeme některé zvyky K. k učení, k. sociální Podle potřeby v činnostech pomáhá.
/ sv. Barbora, sv. Mikuláš /. a personální Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

Vede děti k ohleduplnosti.
Na internetu hledáme, jak tráví Vánoce lidé z různých zemí. K. k řešení problému Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-

ho zájmu dítěte.
Vyrábíme zvykoslovné předměty / svícny, výrobky k výzdobě K. pracovní, k. sociální Vyžaduje dodržování pravidel slušného
družiny, dětem domů, na školní Vánoční jarmark /. chování.

Poloucháme a zpíváme vánoční koledy a písničky se zimní K. komunikativní, k. sociální Výstupy:
tématikou.

Navštívíme výstavu v Památníku A. Muchy. K. k učení, k. občanské

Pořádáme vánoční besídku. K. k trávení volného času Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.

Vyrábíme Strom vánočních přání. K. pracovní, k. sociální Zapojuje se do diskuse.
a personální Respektuje názory druhých.

Besedujeme o zážitcích z Vánoc / dodržování tradic, atmosféře, K. komunikativní, k. sociální Spolupracuje ve skupině.
splněných přáních /. a personální Umí poskytnout pomoc nebo o ni při

řešení problému požádá.
Čteme si vánoční příběhy, hledáme poučení. K. k učení, k. občanské Vytváří si pozitivní představu o využití  

svého volného času.



Okruh: LIDÉ A ČAS
Klíčové kompetence Strategie:

Slavíme Velikonoce

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Čteme si o historickém původu Velikonoc / průběh, symbolika /. K. k učení, k. občanské. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Na internetu hledáme velikonoční zvyky v jiných zemích. K. k učení, k. pracovní,  Podle potřeby v činnostech pomáhá.

k. k řešení problému Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Povídáme si, jaké zvyky dodržujeme doma. K. komunikativní, k. sociální Vede děti k ohleduplnosti.

Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Různými výtvarnými technikami / malba, kresba, kašírování, K. pracovní, k. sociální ho zájmu dítěte.
mozaika, dekupáž, koláž / vyrábíme plošné a prostorové práce  a personální Vyžaduje dodržování pravidel slušného
vztahující se k Velikonocím. chování.

Seznamuje děti s informačními prostředky.
Zdobíme ŠD a chodby školy. K. pracovní, k. sociální Pomáhá při výrobě prostorových prací.

a personální
Čteme si velikonoční příběhy, pohádky,  hádanky. K. komunikativní, k. k učení Výstupy:

Hrajeme pohybové hry / Vajíčko, Slepička, Kuřátko /. K. k trávení volného času,

k. k učení
Navštívíme výstavu v Památníku A.Muchy. K. k učení. K. občanské

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.



Okruh: LIDÉ A ČAS Klíčové kompetence Strategie:

Významní rodáci

Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
Čteme si úryvky z knihy Město Ivančice / B.M. Kulda, A. Mucha, K. komunikativní, k. k učení jejich činností.
V. Menšík /. Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.

Podle potřeby v činnostech pomáhá.
Čteme si pohádku B.M. Kuldy, malujeme plakát k pohádce. K. komunikativní Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.

K. pracovní, k. sociální Vede děti k ohleduplnosti.
Ukazujeme si reprodukce prací A. Muchy, povídáme si o K. k řešení problému, k. k učení Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Slovanské epopeji. ho zájmu dítěte.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Hrajeme si na malíře, malujeme na velkou plochu. K. pracovní, k. sociální a perso- chování.

nální Seznamuje děti s informačními prostředky.
Připomeneme si výročí narození  V. Menšíka zhlédnutím pohádky K. k učení Pomáhá při výrobě prostorových prací.
nebo dětského filmu s hercem.

Výstupy:
Povídáme si o dalších filmech s V. Menšíkem, které děti znají. K. komunikativní

Pořádáme tématickou vycházku k budovám, které se vážou K. občanské, k. k řešení 
k tomuto tématu. problému

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.



Okruh: ROZMANITOSTI PŘÍRODY Klíčové kompetence Strategie:

Země a vesmír kolem ní

V encyklopediích a na internetu hledáme snímky sluneční K. k řešení problému, k. k učení Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
soustavy, povídáme si o planetách. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Vyprávíme si o podmínkách pro život na Zemi. K. komunikativní Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Čteme si pohádky o Slunci, Měsíci, hvězdách. K. komunikativní Vede děti k ohleduplnosti.

Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Na CD s videozáznamem sledujeme start raketoplánu, výstup K. k učení, k. občanské ho zájmu dítěte.
kosmonautů do otevřeného prostoru. Vyžaduje dodržování pravidel slušného

chování.
Hrajeme pohybové a smyslové hry na dané téma. K. pracovní, k. k trávení Pomáhá při výrobě výtvarných prací.

volného času
Výtvarnými technikami vyrábíme plošné a prostorové práce K. pracovní, k. sociální Výstupy:
k tématu. a personální

Pořádáme soutěž Kdo dřív? / sestavujeme rozstříhané obrázky K. k trávení volného času,
zeměkoule /. k. sociální a personálni

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Povídáme si o mimozemském životě, zda je možný, malujeme, K. komunikativní, k. pracovní Osvojuje si kolektivní projev.
jak si představujeme mimozemšťana, pojmenováváme jej. Zapojuje se do diskuse.

Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
Dodržuje pravidla slušného chování.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.



Okruh. ROZMANITOSTI PŘÍRODY Klíčové kompetence Strategie:

Zima

Povídáme si o změnách v přírodě / počasí, barvy, život zvěře, K. komunikativní, k. k učení Vychovatelka umožňuje dětem zhodnocení
ptactva /. jejich činností.

Zadává úkoly, při kterých děti spolupracují.
Čteme si pohádky, básničky, hádanky o zimě. K. komunikativní, k. k učení Podle potřeby v činnostech pomáhá.

Umožňuje zažít každému dítěti úspěch.
Pořádáme vycházky do různých lokalit / les, louka, řeka /. K. sociální a personální, Vede děti k ohleduplnosti.

k. k učení Dává možnost vybrat si činnost dle vlastní-
Strojíme stromek pro zvěř a ptactvo. K. pracovní, k. sociální ho zájmu dítěte.

a personální Vyžaduje dodržování pravidel slušného
Hrajeme pohybové a smyslové hry na zimní téma. K. k trávení volného času chování.

Pomáhá při výrobě výtvarných prací.
Vyrábíme prostorové a plošné práce se zimní tématikou. K. pracovní, k. sociální

a personální Výstupy:

Dítě komunikuje na odpovídající úrovni.
Osvojuje si kolektivní projev.
Zapojuje se do diskuse.
Respektuje názory druhých.
Spolupracuje ve skupině.
Umí poskytnout pomoc nebo o ni při
řešení problému požádá.
Vytváří si pozitivní představu o využití  
svého volného času.
S pomocí zvládá různé výtvarné techniky.
Dodržuje pravidla slušného chování.


