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  2. Vazba ŠVP zájmového vzdělávání na ŠVP základního    
       vzdělávání 
 
Školní družina jako zařízení zájmového vzdělávání vytváří veřejně 
přístupný dokument jako ostatní školské subjekty. Tvoří tak s nimi jeden 
organizační celek a stává se jejich rovnocenným partnerem. ŠD 
navazuje na program školy, proto vychovatelky budou částečně vycházet 
ze vzdělávacího programu ZŠ. Dokument je živý, bude se dále vyvíjet, 
upřesňovat a doplňovat. 
 
       
3. Charakteristika zařízení 
 
Školní družina zabezpečuje účastníkům náplň volného času před 
vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných 
zájmových aktivit. 
Nabízíme zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a 
spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou a hrou. 
Podporujeme u účastníků citlivé vztahy k sobě navzájem i k ostatním 
lidem, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého. 
Zaměřujeme se na sportovní a rekreační činnosti. 
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4. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině 
 
Cílem školní družiny je položit základy ke smysluplnému využiti volného 
času a nabízet účastníkům dostatek námětů pro naplňování volného 
času. 
Připravujeme účastníky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, 
svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali 
své povinnosti. 
Vedeme je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, podněcujeme 
k logickému řešení problémů. 
 
 
5. Formy vzdělávání 
 
Program ŠD nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích 
a spontánních činností. Umožňuje aktivní a pasivní odpočinek a přípravu 
na vyučování, při čemž respektuje individuální schopnosti a dovednosti 
účastníků. 
Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení. V rámci oddělení 
jsou zařazeny zájmové aktivity dle nabídky týdenního programu. Školní 
družina pořádá a spolupořádá příležitostné akce. 
Základním prostředkem práce v ŠD je hra, založená na zážitku a 
citovém uspokojení účastníků. 
 
Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání pro účastníky 
s pravidelnou docházkou. 
 
Příležitostné akce nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností - jako 
např. besídky, slavnosti apod. 
 
Spontánní aktivity jsou zařazeny v ranní a koncové družině, při pobytu 
venku v klidové činnosti po obědě. Vychovatelka při těchto činnostech 
zajišťuje bezpečnost a motivuje účastníky k dalším aktivitám. 
 
Odpočinkové činnosti chápeme nejen ve smyslu klidových činností, ale 
i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat 
jednostrannou zátěž během školního vyučování. 
 
Příprava na vyučování zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a 
další činnosti, které rozšiřují poznatky, získané při školním vyučování.  
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6. Materiální podmínky 
 
Školní družina má 3 samostatné třídy v přízemí základní školy. Nábytek 
odpovídá výšce účastníků a je rozestaven tak, aby se lišil od uspořádání 
ve třídách při školním vyučování. Ve vybavení ŠD jsou různé hry, 
časopisy, knihy i potřeby pro výtvarné činnosti. Dále je k dispozici 
počítač a CD přehrávače, používané k zájmovým činnostem. 
Pro pobyt venku využíváme hřiště u školy, dále pak okolí školy 
k vycházkám. 
Jako nedostačující se jeví šatny ŠD. Spolu s vedením školy se budeme 
snažit o změnu. 
 
 
7. Personální podmínky 
 
Zájmové vzdělávání zajišťují 3 kvalifikované vychovatelky. Odborné 
zaměření si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech a 
samostudiem. 
 
 
8. Ekonomické podmínky 
 
Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je stanovena 
ředitelkou školy na 100,-  Kč měsíčně. Tyto příspěvky jsou zčásti 
využívány na nákup her a pomůcek. Školní družině je přidělen příspěvek 
od státu (ONIV) a od obecního úřadu, který se mění každým rokem.  
 
 
 9. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu           
                                vzdělávání 
 
O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 
Účastník je přihlášen na základě vyplněného zápisového lístku. 
Průběh vzdělávání se odvíjí od vnitřního řádu ŠD, s kterým byli účastníci 
i jejich zákonní zástupci seznámeni.  
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10. Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními       
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. 
 
Účastníkům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a 
charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových 
aktivit věnována průběžně zvláštní pozornost. 
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude školní družina nabízet další 
doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu. 
 
 
 
11. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
ŠD zabezpečuje ochranu zdraví nejen po fyzické, ale také po stránce 
emocionální a sociální. 
Vychovatelky zjišťují a zhodnocují možná rizika vyplývající z činnosti 
v různých prostředích a přijímají opatření k jejich prevenci. Seznamují  
účastníky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost. Je to 
součást výchovy ke zdravému životnímu stylu, který je chápán jako 
vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. 
 
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny: 
- vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání 
- vhodný stravovací a pitný režim 
- zdravé prostředí užívaných prostor 
- bezpečné pomůcky 
- ochrana účastníků před úrazy 
- označení nebezpečných předmětů 
- dostupnost prostředků první pomoci a kontaktu na lékaře 
 
Psychosociální podmínky 
- klidné prostředí a příznivé sociální klima – úcta, tolerance, spolupráce 
- respekt k potřebám jedince, činnost vycházející ze zájmu účastníků 
- věková přiměřenost a motivující hodnocení 
- ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy 
- vytváření podmínek pro spoluúčast na životě školy a školní družiny 
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12. Obsah zájmového vzdělávání 
 
Pro plán činností v ŠD jsme zvolili členění z RVP pro ZŠ, z tematického 
cyklu pro 1. stupeň Člověk a jeho svět. 
Pro jednotlivé náměty budeme využívat osvědčené a vyzkoušené hry, 
besedy, vycházky a výtvarné činnosti. Budeme dbát na to, aby základem 
naší práce byla především hra. 
 
Člověk a jeho svět  
 
1. Místo, kde žijeme 
     Poznáváme nejbližší okolí, organizaci života v rodině, ve škole, 
v obci, ve společnosti. Náleží sem tematické vycházky,  
s cílem poznávání důležitých objektů, dále besedy o městě a jeho 
historii. Zařadíme sem i dopravní výchovu. 
 
2. Lidé kolem nás 
     Osvojujeme si a dodržujeme základy společenského chování. 
Učíme se chovat k dospělým lidem, ale i k sobě navzájem. Snažíme se  
o toleranci a vzájemnou úctu. 
Dodržujeme pravidla stolování, zařazujeme prvky mediální výchovy. 
 
3. Lidé a čas 
      Sestavujeme správný režim dne a snažíme se o jeho dodržování, 
vytváříme pravidelné návyky, které vedou ke smysluplnému využití 
vlastního volného času. 
 
4. Rozmanitost přírody 
    Sem zařazujeme vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn. 
Poznatky využíváme v dalších zájmových činnostech. Pečujeme o 
pokojové rostliny, zabýváme se ekologickou výchovou – ochranou 
přírody. 
 
5. Člověk a jeho zdraví 
     Poznáváme sami sebe, získáváme poučení o zdraví a nemocech. 
Snažíme se o prevenci chorob a úrazů, péči o osobní hygienu, pohybové 
aktivity. 
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Klíčové kompetence 
 
Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností a 
praktických dovedností, které jedinec potřebuje pro svou osobní 
realizaci, k začlenění do společnosti. Odrážejí se i v projevovaných 
postojích. 
Školní družina jako součást vzdělávací soustavy se bude snažit tyto 
kompetence přiměřeně svým možnostem spíše posilovat a rozvíjet. 
Kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají 
všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 
 
1. Kompetence k učení 
     Účastník se učí s chutí, vybírá pro svou práci vhodné způsoby, 
započatou práci dokončí, umí kriticky zhodnotit své výkony, všímá si 
souvislostí mezi jevy. Samostatně pozoruje a experimentuje, umí 
získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává 
do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích. 
 
 
2. Kompetence k řešení problémů 
     Účastník si všímá dění i problémů, učí se ho pochopit, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problému, 
hledá různé způsoby a prakticky ověřuje správnost řešení. Chápe, že 
vyhýbání se problémům nevede k cíli, svá rozhodnutí se učí obhájit a 
uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí. Započaté činnosti 
dokončuje. 
 
 
3. Komunikativní kompetence 
     Účastník ovládá řeč i mimoslovní komunikaci. Myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit 
vlastní názor, komunikuje bez ostychu se svými vrstevníky i dospělými, 
umí řešit konflikty, umí vyjadřovat své pocity, umí se vyjádřit písemně, 
umí naslouchat druhým, komunikuje kultivovaně. 
 
 
 
 
4. Sociální a interpersonální kompetence 
     Účastník se učí plánovat a organizovat, k povinnostem přistupuje 
odpovědně, samostatně rozhoduje o svých činnostech, rozpozná vhodné 
a nevhodné chování, spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit, 
přijmout kompromis, respektovat jiné. Vytváří si pozitivní představu o 
sobě samém, ovládá své jednání a chování. 
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5. Občanské kompetence 
     Účastník si uvědomuje svá práva a práva druhých, vnímá 
nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, dbá na osobní 
zdraví své i druhých, respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, 
váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání a podílí se na rozvoji 
kvalitního životního prostředí. 
 
 
6. Kompetence k trávení volného času 
     Účastník umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho 
smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých 
dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, 
rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci 
stresových situací, či jednostranné zátěže ze školního vyučování, umí 
odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času. 
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Schéma tabulek: 
Tematický 
okruh 

Formulace činnosti a její stručný popis Číslo 
rozvíjené 
kompetence 

 
 
 
1. Místo, kde žijeme 
 

NÁŠ DOMOV 
U nás 
doma 

Vyprávíme si o životě naší rodiny  3, 4, 5 

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

 3, 6 

 
Náš dům Popisujeme domy (byty), v nichž bydlíme, a 

jejich zařízení. 
2, 3, 4 

Stavíme si ideální dům, v němž bychom chtěli 
v budoucnu bydlet. 

2, 4, 5 

Zařizujeme si náš pokoj – nábytek a další 
vybavení vystřihujeme z barevných papírů, 
sestavujeme různé varianty. 

2, 3, 4, 6 

 
 
                                   ŠKOLA 

Naše 
bludiště 

Procházíme školou. 1, 2, 6 

Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje 
(setkáváme se s nepedagogickými zaměstnanci 
naší školy). 

1, 3 

Zkoušíme vařit ve školní kuchyňce. 1, 2, 6 

Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, 
ale i nad tím co bychom rádi změnili. 

1, 6 

Projektujeme ideální třídu, která by se nám 
líbila a do níž bychom rádi chodili, a návrhy 
výtvarně zpracujeme. 

1, 6 
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Cesta do 

školy 
Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se 
na bezpečnost cesty každého z nás do školy. 

1, 2, 4 

Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí – 
procházíme se ulicemi, určujeme značky a jejich 
význam (o čem nás informují, co nám nařizují, co 
nám dovolují…) 

1, 2, 6 

Hledáme smysl dopravního značení, např. 
přechodů na ulicích, semaforů na křižovatkách 
apod. 

1, 3, 5 

Vyrábíme si dopravní značky.  2, 5 
 
 

Čím 
jezdíme 

Výtvarně znázorňujeme různé hromadné 
dopravní prostředky. 

1, 3 

 
 

Chodec, 
cyklista 

Zjišťujeme, co nám nesmí chybět na našem kole. 1, 6 

 
 
                                 NAŠE MĚSTO 
Obec, v níž 

žijeme 

Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce 
(budovy, pomníky, sochy, nápisy na domech a 
institucích) 

1, 2, 5, 6 

Vyrábíme ozdobné předměty a použijeme je 
k výzdobě družiny. 

1, 2, 4 

Hrajeme si na průvodce naším městem, 
popisujeme a ukazujeme, kudy se hosté 
dostanou k městskému úřadu, poště … 

1, 2, 3, 4, 
5 

 
 
 
 

Návštěvníci 
Seznamujeme se s prací městského úřadu – 
exkurze, beseda. 

1, 2, 3 

Seznamujeme se s posláním: 
pošty, knihovny, lékárny, nákupního střediska, 
spořitelny, informačního střediska.  

1, 3, 5 
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Jak žijeme Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem 

městě pracují a co dělají policisté, hasiči, 
knihovnice, prodavači, lékaři … 

1, 2, 6 

Kreslíme, čím bychom chtěli být. 1, 3 
 
 

Naši 
pomocníci 

Besedujeme na téma „Ten dělá to a ten zas 
tohle.“ Zajímáme se o služby v místě bydliště 
(kadeřnictví, opravna obuvi, autoservis, 
restaurace) 

2, 4 

 
 

Ztráty a 
nálezy 

Představujeme si, jak bychom se zachovali, 
kdybychom se ztratili. 

1, 2, 3 

Zamýšlíme se nad tím, co bychom učinili, 
kdybychom našli malého kamaráda, který se 
ztratil. 

2, 3, 5 

 
 

Cesta do 
knihovny 

Jdeme navštívit knihovnu. 3, 5, 6 
Čteme pověsti s příběhy z našeho regionu. 1, 6 
Vyrábíme záložku do knihy. 1, 6 

 
                                                                   
                                     ZA HUMNY 

Jsem 
Čech, vím 

kde žiji 

Cestujeme prstem po mapě, navštěvujeme 
známá místa, kde někteří již byli, a vyprávíme o 
jejich zvláštnostech. 

1, 3, 6 

 
 
                      TRADICE NAŠEHO MĚSTA 

Jak bylo 
dříve 

Čteme si, posloucháme pověsti našeho regionu. 
Besedujeme o historii našeho města. 

1, 3, 5, 6 

Ilustrujeme přečtené pověsti. 1, 6 
 
 
Masopust Vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky. 1, 3, 4,  

Vyrábíme si masopustní masky. 1, 2, 6 
Vyzdobíme družinu nejlepšími maskami. 3, 4, 5,  

 
 



 12 

Vítáme 
jaro 

Vyrábíme Morenu, učíme se písničky k vynášení 
zimy. 

1, 2, 6 

Besedujeme o lidových tradicích a zvycích 
týkajících se jara. 

1, 3, 6 

 
 
 
 
 
 
 
2. Lidé kolem nás 
 
 
                                     RODINA 

Vizitka 
naší 

rodiny 

Besedujeme o tom, co očekáváme od rodičů – a 
co oni od nás. 

3, 4 

Představujeme povolání našich rodičů a kreslíme 
(malujeme) je. 

3, 4 

 
 
Do rodiny 
patří také 
dědeček a 

babička 

Povídáme si o našich prarodičích. 3, 4 
Představujeme povolání našich prarodičů, 
hrajeme si na zaměstnání. 

3, 4 

 
 
Nezapomínáme 
na strýce a tety 

Jak se nazývají příbuzní naší rodiny? 
(bratranec, sestřenice, švagr, zeť, tchán) 

3, 4, 6 

 
 
Den matek Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše 

maminky. Kreslíme, čím se doma zabývají, co 
pro nás dělají atd. 

1, 3, 4 

Vyrábíme dárky pro radost maminkám. 3, 4, 6 
 
 
 
 
 
                                   
                               KAMARÁDI 
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Mí 
kamarádi 

Kreslíme portréty našich vrstevníků a 
vysvětlujeme, proč jsou naši kamarádi. 

3, 4 

Z vystříhaných namalovaných podobizen 
vytváříme skupinový portrét naší družiny. 

3, 6 

Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme 
kamaráda po hlase nebo po hmatu, máme-li 
zavázané oči). 

1, 3, 5 

 
 

Tichá 
pošta 

 Vyprávíme ostatním o našem nejlepším 
kamarádovi a o dobrých vlastnostech, kterých si 
vážíme na lidech. 

2, 4 

 
 
Učíme se 
toleranci a 
pořádku 

Přemýšlíme o vandalismu, opravujeme 
poškozené hry, uklízíme si školní tašky, 
věnujeme se sebeobslužné práci. 

2, 5, 6 

 
 

Cvičíme 
naše 

smysly 
Zkoušíme se dorozumět jen odezíráním. 

4, 5 

Cvičíme hmat (poslepu určujeme předměty, 
které jsme předtím vložili do krabice). 

2, 3, 4,  

Orientujeme se v prostoru – zkoušíme na hřišti 
dojít poslepu k cíli. 

2, 4, 5 

 
 

SVÁTKY A OSLAVY 
Čas 

adventní 

Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly.  3, 4 
Vyzdobíme si třídu a šatnu ŠD. 3. 6 

 
 
Kouzelný 
čas Vánoc 

Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se 
zachovaly dodnes, zvláště o těch, které 
dodržujeme doma. 

1, 3 

Na vycházkách pozorujeme výzdobu města, ulic, 
obchodů. 

3, 4 

Vyrábíme vánoční ozdoby z papíru. 1, 2, 6 
Pečeme a zdobíme perníčky. 1, 6 
Naši třídu si zdobíme vánočními motivy. 6 

 Vyrábíme přáníčka k Vánocům. 4, 6 
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Velikonoce Čteme si o národních zvycích spojených 
s jarem. 

1, 3 

Malujeme a zdobíme kraslice. 1, 6 
Zdobíme třídu a okna symboly Velikonoc. 5, 6 

 
 
 
 
 

JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT 
Člověk 

mezi lidmi 
Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat 
ruku, požádat o něco, poděkovat.  

3, 4 

Povídáme si, čím můžeme druhého potěšit – 
dárkem, pochvalou, úsměvem. 

1 - 6 

Hrajeme si na vyřizování drobných vzkazů, 
učíme se vstupování do úředních místností, 
hodnotíme naše chování ve školní jídelně. 

2, 3, 4 

 
 

Cestou 
necestou 

Na vycházkách zdokonalujeme a procvičujeme 
chování na chodníku, silnici, na přechodech. 

1 - 6 

 
 

V naší 
jídelně 

Při stolování dodržujeme základní hygienické 
návyky a hodnotíme vzájemně naše chování u 
stolu. 

2, 5 

Dodržování zásad správného stolování 
procvičujeme denně ve školní jídelně. 

1, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lidé a čas 
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NÁŠ DENNÍ REŽIM 

Co vše 
stihneme 

během dne 

Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního 
režimu, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu. 

1, 2, 3, 6 

Besedujeme na téma „Jak jsem prožil víkend.“ 
Malujeme co jsme zažili. 

2 - 6 

 
 
Připravujeme 
se do školy 

Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, 
pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé 
myšlení. 

1, 3 

 
 

Měření 
času 

Ukazujeme si měřidla času. 1, 3, 5 
Vyrábíme si z papíru vlastní papírové hodiny, 
učíme se hodiny. 

2, 3, 6 

 
 
Přesnost je 
zdvořilostí 

králů 

Besedujeme o nebezpečí spěchu, který často 
přinese zbytečná zranění. 

5, 6 

 
 
 
 

Co jsme 
dělali 

v našem 
volném 

čase 

Ohlížíme se za prázdninami. Shromáždíme 
pohlednice a obrázky z míst, která jsme 
navštívili, a povídáme si o nich. Z pohlednic 
vytvoříme prázdninový vláček. 

1, 2, 6 

 
JAK SE MĚNÍ LIDÉ 

Když jsme 
byli malí 

Prohlížíme si fotografie známých lidí, hledáme 
rozdíly typické pro jednotlivá věková období. 

1, 3, 4 

Besedujeme o tom, co může člověk 
v jednotlivých věkových obdobích zažít a naučit 
se. 

1, 2, 3 
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4.  Rozmanitost přírody 
 
 
                    PŘÍRODA OKOLO NÁS 
Jak se mění strom Na vycházkách pozorujeme přírodu, 

vybereme si různé stromy a 
v encyklopediích hledáme údaje o 
růstu, pěstování, plodech atd. 

3,5,6 

Kreslíme určitý strom v jednotlivých 
ročních obdobích. 

2,6 

Využíváme listy a plody stromů pro 
kresbu a koláže. 

1,2,3 

Porovnáváme siluety stromů i jejich 
listů 

1,2,6 

S hlavou v oblacích Při vycházkách pozorujeme život na 
stromech  

1,2,3 

Besedujeme nad obrázky ptáků, 
učíme se je poznávat. 

1, 

Krmíme ptáky v zimě, víme, co jim 
chutná a škodí. 

3,5,6 

Ptačí tajemství Sledujeme, kdy k nám přilétají různé 
druhy tažných ptáků, zjišťujeme, kdy 
a kam odlétají. 

1,2,3 

Pracujeme s atlasem ptáků a 
zjišťujeme, kam odlétají, hledáme na 
mapě. 

1,6 

Stavíme z přírodnin Při vycházkách do lesa upevňujeme 
pravidla chování v přírodě, sbíráme 
plody a zhotovujeme z nich různé 
výrobky 

3,5,6 

Naše květiny Pečujeme o květiny – pěstujeme, 
přesazujeme, zaléváme. Víme, že 
každá rostlina vyžaduje jiné prostředí 
a péči. 

1,2,6 

Z květin si vytváříme hezké životní 
prostředí. 

1,2,6 

Umíme pojmenovat některé druhy 
květin, povídáme si o podmínkách 
k jejich životu. 
 
 
 

3,5,6 
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Malí zahradníci Na školní zahradě sejeme semínka 
květin a zeleniny. 

1,4, 

Pozorujeme růst, pečujeme o 
sazeničky 

1,6 

Sklízíme úrodu a využíváme 
vypěstované plody. 

1, 5,6 

Za dobrodružstvím 
přírody 

Soutěžíme v poznávání zvířat 1,2,3 
Napodobujeme hlasy zvířat, 
poznáváme je 

2,3,5 

Hrajeme různé didaktické hry 
zaměřené na poznávání rostlin a 
živočichů. 

1,6 

Na vycházkách pozorujeme a 
určujeme druhy rostlin. 

1 

Práva zvířat Besedujeme o právech každého 
živočicha na život. 

1,3 

Můj miláček, naši 
kamarádi zvířátka 

Vyprávíme si o domácích zvířatech a 
na základě vlastních zkušeností si 
vysvětlujeme, jakou péči potřebují. 

1,6 

Zvířata a jejich 
mláďata 

Získáváme informace z knih o životě 
zvířat v ZOO 

1,3,6 

Na vycházkách poznáváme, kteří 
živočichové žijí volně v našem okolí. 

1,3,4 

Kreslíme, omalováváme zvířátka, 
pojmenujeme je a rozdělíme podle 
toho, kde žijí (domácí, vodní, 
exotická…). 

1,2,6 

Hovoříme o svém oblíbeném zvířeti 1,6 
 
 
 
                                   ROČNÍ OBDOBÍ 
Příroda a my ( 
náměty pro všechna 
roční období) 

Besedujeme o ročních obdobích – 
sledujeme změny v přírodě, život 
zvířat. 

1,2 

Čteme si o přírodě a jejích 
proměnách. 

1,3 

Na vycházkách pozorujeme změny 
v přírodě a malujeme je. 

1,3 

Na vycházkách poznáváme rostliny a 
živočichy, vědomosti procvičujeme při 
didaktických hrách. 

1,2 
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Podzim Poznáváme ovoce a zeleninu, 
kreslíme a malujeme. 

1,3 

Vyrábíme draky. 2 
Pouštíme draky donesené dětmi. 6 

Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít 
zimu. 

3,6 

Jaro Pozorujeme jarní práce na zahradě. 1,3 
Kreslíme a malujeme první jarní 
květiny. 

1,6 

Poznáváme léčivé rostliny. 1 
Týden, měsíc, rok Vyrábíme kalendář s označením dnů. 1,2,3 
 
 
 
                                   POČASÍ 
Pranostika na každý 
den 

V literatuře vyhledáváme pranostiky, 
čteme je a uvažujeme o jejich smyslu 

1,2,3 

Besedujeme na téma ,,Jak se obléci 
při různém počasí?“ 

2,4 

Oblékáme papírové figurky podle 
počasí 

2,4,6 

 
            
 
                                   VODA 
Vodní hrátky Besedujeme o významu skupenství  

a o koloběhu vody. Využíváme 
dětských knih. 

1,2 

 
 
  
                CHRÁNÍME SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Den Země Při vycházkách pozorujeme čistotu a 

úpravu okolí. 
1,3,5 

Pomáháme při úklidu okolí školy a 
zahrady 

5,6 

Sbíráme náměty, co a jak by se dalo 
zlepšit v našem životním prostředí. 

2,3,4,5 
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Co do přírody nepatří 

Při vycházce do přírody si všímáme 
všeho, čím ji poškozuje činnost 
člověka. 

4,6 

Děti navzájem dohlíží na dodržování 
pravidla „Odpadky patří do odp. koše“ 

3, 4,5 

Chraňme naše 
životní prostředí 

Navrhujeme, jak chránit přírodu 
v našem nejbližším okolí. 

1,3,5 

Vyprávíme o nebezpečí ohně ve 
volné přírodě. 

1,6 

Udělej si sám Tvoříme výrobky z přírodních 
materiálů 

4,6 

 Lisujeme rostliny, které rostou na 
našich lukách, listy stromů a 
poznáváme je. 

1,6 
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5. Člověk a jeho zdraví 
 
                    POZNÁVÁME SVÉ TĚLO 
Já- my Zjišťujeme, kolik vážíme a měříme. 

Míry a váhy zapisujeme a sledujeme, 
jak se měníme. 

1,2,3 

Čistota půl zdraví Kontrolujeme běžnou denní hygienu 
(čistotu rukou, kapesníky) 

3,5,6 

Ujasňujeme si hygienické zásady při 
kašli, kýchání, použití WC, stolování 
apod. 

1,2,3 

 
Náš zdravý 
jídelníček 

Kreslíme ovoce a zeleninu. 1, 3, 6 
Sestavujeme zdravý jídelníček a doplňujeme ho 
kreslenými obrázky. 

3, 4 

 
 

Chci být 
zdravý 

Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění. 1, 2 
Při vycházce zjišťujeme, kdy a kde najdeme 
lékařskou pohotovost apod. 

1, 5 

 
 

U lékaře Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet 
úrazům, co se nám může stát při koupání, při 
jízdě na kole atd. 

1, 3 

 
 

Co nás 
může 

ohrozit 

Besedujeme, jak požádat dospělého člověka o 
pomoc pro sebe nebo pro kamaráda 
v mimořádných situacích. 

3, 4, 5 

 
 

Už vím jak 
Učíme se telefonovat – oznámíme úraz, 
přivoláme pomoc. 

1, 4 

 
 
Au, to bolí Kontrolujeme podle seznamu, co vše má 

obsahovat příruční lékárnička. 
1, 2, 6 

Učíme se zásadám první pomoci. 1, 2, 3, 5 
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                        CHODÍME VEN KAŽDÝ DEN 
Každodenní 

pobyt 
venku 

Denně chodíme do přírody, na školní hřiště a 
zahradu. 

5, 6 

Pořádáme jednoduché soutěže s míčem a se 
švihadlem. 

6 

Relaxujeme při spontánních hrách (individuálně 
nebo ve skupinách) 

6 

 
 
Zimní 
radovánky 

Soutěžíme, kdo nejrychleji postaví sněhuláka 
(soutěž družstev) 

6 

Závodíme v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky 
apod. 

6 

Do sněhové plochy vyšlapáváme jednoduché 
obrázky. 

6 

Chodíme bruslit. 6 
 
 
Míčové hry Seznamujeme se s pravidly míčových her a 

cvičíme se v jejich dodržování. 
6 

Nacvičujeme vybíjenou i kopanou na hřišti a 
v tělocvičně. 

6 
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