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1 Identifikační údaje

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Ořechov, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, Komenského 2, 664 44 Ořechov
ředitel školy: Mgr. Ivana Šmídová
vedoucí vychovatelka: 1
vychovatelky: 5
počet oddělení: 6
telefon: 733 539 121, 733 539 122, 739 251 315, 734 227 539, 547 225 121
datum vydání: 7. 10. 2013

Školní družinu navštěvují žáci 1.–5. ročníku, ŠVP je tvořen pro 1. vzdělávací cyklus pěti let.

Práce školní družiny navazuje na ŠVP 1. stupně ZŠ.
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2 Charakteristika zařízení

ŠD má šest místností a kabinety pro vychovatelky. 3 místnosti - oddělení jsou zároveň učebny
pro první stupeň, další 3 místnosti – oddělení jsou v samostatné budově v parku u školy.
Školní družina spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, učiteli 1. stupně, 
s rodiči. 

3 Konkrétní cíle

- vytváření pohody prostředí
- příznivé sociální klima
- respekt k potřebám jedince
- věková přiměřenost
- motivující hodnocení
- spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny
- včasná informovanost žáků o činnosti 
- utváření vědomí státní a národní příslušnosti
- pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
- poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic
- získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně
- umožnění odpočinkových činností (aktivní i klidové)
- příprava na vyučování

Naplňování těchto cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce 
č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 5, odstavec (5) a (6).

4 Formy a obsahy 

pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje zejména organizované
aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru

příležitostné  akce přesahují  zpravidla  rámec  jednoho  oddělení  a  nejsou  zahrnuty  do
standardní týdenní skladby činnosti, tyto akce připravují zpravidla všechna oddělení

spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě i při pobytu
venku, vychovatelky zde zajišťují nejen bezpečnost žáků, ale také navozují a podněcují jejich
vlastní aktivity, řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují

odpočinkové činnosti zahrnují  klidové činnosti  (poslech,  individuální  hry,  klid po obědě),
dále pak aktivní odpočinek  (rekreační činnost)

příprava na vyučování nespočívá jen na vypracování domácích úkolů, ale jsou to především
didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky
z vyučování.

3



Zá�kládní� š�kolá á Máteř�šká�  š�kolá Oř�echov, okřeš Břno-venkov, př�í�špe�vková�  ořgánizáce

5 Materiální podmínky 

Základním předpisem pro tuto oblast je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání žáků a mladistvých.
Školní družina má k dispozici učebny s herními kouty, počítačový koutek, je vybavena 
odpovídajícím nábytkem, který se postupně obnovuje, stolními hrami, hračkami, časopisy, 
sportovním nářadím, pomůckami na hřiště, audio technikou. Pro pobyt venku máme 
k dispozici školní hřiště a přilehlý park. Při nepříznivém počasí můžeme využívat tělocvičny, 
počítačovou učebnu, multimediální učebnu, knihovnu. Naším cílem je rozšířit vybavení, ale 
hlavně zvětšit prostory pro naši činnost.

6 Personální podmínky 

Pedagogické  působení  zajišťuje  šest  vychovatelek,  zaměřujeme  se  na  rukodělné  práce,
tělovýchovnou  aktivitu  a  obecně  esteticko  -  výchovnou  činnost.  Odborné  zaměření
si prohlubujeme v akreditovaných kurzech a samostudiem.

7 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

- vhodná struktura režimu s dostatkem relaxace a aktivního pohybu
- vhodný stravovací a pitný režim
- zdravé prostředí užívaných prostorů
- ochrana před úrazy
- označení nebezpečných předmětů
- dostupnost prostředků první pomoci (lékárnička – kabinet vych.)
- klidné prostředí a příznivé sociální klima
- respekt k potřebám jednotlivce
- věková přiměřenost
- motivující hodnocení
- ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
- vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školní družiny
- větší informovanost žáků i rodičů

8  Provoz a vnitřní režim školy 

Podmínky přihlašování uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
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 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která
zajišťuje  přihlašování  a  odhlašování  žáků,  vybírání  poplatků,  předávání  informací
rodičům, vyřizování námětů a stížností.  

 O přijetí  účastníka k činnosti  družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a
zájmovou činnosti,  táborové činnosti  a další  podobné činností  spojenou s pobytem
mimo  školu  se  rozhoduje  na  základě  písemné  přihlášky.  Součástí  přihlášky
k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných
zástupců účastníka  o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
Platnost lístků je 1 školní rok.

8.1 Odchody ze školní družiny

 Jestliže zákonný zástupce požaduje jiný odchod  než je uveden v zápisním lístku, musí
žák přinést písemnou omluvenku, v níž je nutno uvést čas odchodu, datum, jméno
dítěte a podpis zákonného zástupce. Na základě telefonického hovoru se děti ze ŠD
neuvolňují.

 Na hodnocení  a  klasifikaci  chování  žáka ve  školní  družině  se  vztahují  ustanovení
vyhlášky o základním vzdělávání.     

 Pokud  žák  narušuje  soustavně  školní  řád  a  činnost  školní  družiny,  může  být
rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka
ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň
a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje
ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Pozn. Školní družina může využívat další prostory školy: tělocvičny, hřiště, školní pozemek,
multimediální a počítačovou učebnu.

Na  začátku  školního  roku  jsou  žáci  seznámeni  s řádem školní  družiny  a  jsou  poučeni  o
bezpečnosti a chování ve školní družině při činnostech a akcích ŠD konaných mimo budovu.
Zákonní zástupci se s ním mohou seznámit ve vstupním vestibulu školy.

8.2 Úplata

Platba je prováděna 2 x ročně (na každé pololetí zvlášť) tj. 2 x 800,- Kč.

Období  září  – leden do konce září,  období  únor – červen do konce února.  V případě,  že
nebude  poplatek  uhrazen,  je  v kompetenci  ředitele  školy  dítě  po  předchozím  upozornění
vyloučit.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a)  Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v 
hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 
zákona o sociálních službách, nebo
cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte podle zákona o státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže ředitelce.
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Na začátku  školního  roku  jsou  žáci  seznámeni  s řádem školní  družiny  a  jsou  poučeni  o
bezpečnosti a chování ve školní družině při činnostech a akcích ŠD konaných mimo budovu.
Zákonní zástupci se s ním mohou seznámit ve vstupním vestibulu školy.

8.3 Organizace činnosti 
Organizace dne:

 vychází z režimu školy

 školní družina zahajuje činnost v 11.35 hodin. Ranní družina v 6.00 hod.

 činnost je ukončena v 17 hodin (pokud není dítě vyzvednuto do ukončení provozní
doby,  informuje  vychovatelka  telefonicky  rodiče  nebo  další  osoby  uvedené  na
zápisním lístku)

 provozní doba ŠD může být z důvodů cíleného nebo neplánovaného přerušení výuky
či jiných organizačních důvodů stanovena ředitelkou školy dle nutnosti a potřeb

 o  řádných prázdninách – hlavní: není provoz, vedlejší: minimum je 10 dětí

        rámcový denní režim: 11.35 - 13.00  sebeobslužné činnosti, spontánní a odpočinek

13.00 - 14.00  pravidelné činnosti 

14.00 - 15.30  rekreační činnost  a pobyt venku

15.30 - 17:00  příprava na vyučování, odpočinková činnost

 Kapacita: šest vychovatelek v šesti odděleních. Celkový počet 175 dětí.  

 Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu,
pokud  se  této  činnosti  neúčastní  plný  počet  žáků  zařazených  do  družiny  a  klubu
stanovený pro oddělení nebo skupinu.

9 Podmínky BOZ

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek
svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách
školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či
nehodu,  k  níž  dojde  během pobytu  žáků  ve  školní  budově,  nebo  mimo budovu při  akci
pořádané  školou  žáci  ihned  ohlásí.  Vychovatelé  školní  družiny  provedou prokazatelné
poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první
hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam.  Škola odpovídá za žáky v době dané
rozvrhem činnosti družiny.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý  vývoj  a  pro  předcházení  vzniku  rizikového  chování,  poskytovat  jim  nezbytné
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost
osob,  nebo  jiné  závady  technického  rázu,  nebo  nedostatečné  zajištění  budovy,  je  jejich
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povinností  informovat  o  těchto  skutečnostech  nadřízeného  a  v  rámci  svých  schopností  a
možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění
žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák
může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní
učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu,
telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  

Při  úrazu  poskytnou  žákovi  nebo  jiné  osobě  první  pomoc,  zajistí  ošetření  žáka
lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní
předepsané formuláře. Ošetřen a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho
svědkem nebo který se o něm dověděl první.  

Na obědy chodí žáci 1. ročníku s vychovatelkou, ostatní jdou samostatně po poslední
vyučovací hodině.  

Žáci po skončení vyučování docházejí do ŠD sami a vychovatelka za jejich příchod
nenese    odpovědnost.

Žák hlásí každé vzdálení z herny školní družiny (zákaz pohybu po chodbách školy).

Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv, označené věci si mohou  
nechat ve ŠD nebo v šatně. Ztrátu oděvů nebo obuvi hlásí žáci okamžitě vychovatelce.

10 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského 
zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada
od  rodičů  žáka,  který  poškození  způsobil.  Při  závažnější  škodě  nebo  nemožnosti  vyřešit
náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

Ztráty  věcí  hlásí  žáci  neprodleně svému třídnímu učiteli.  Žáci  dbají  na  dostatečné
zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd. 

Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky,
šperky,  mobilní  telefony apod.  mají  neustále  u  sebe,  mají  zakázáno je  odkládat,  pouze z
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

11  Dokumentace ŠD

V družině se vede tato dokumentace:
a) písemné  přihlášky  dětí;  jejich  součástí  je  písemné  sdělení  zákonných  zástupců

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně

docházky dětí,
c) celoroční plán činnosti.
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
f) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,
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12 Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami

Těmto žákům je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění  při  jejich začleňování  do
volnočasových  aktivit  věnována  průběžná  zvláštní  pozornost.  Respektujeme  individualitu
každého  žáka,  snažíme  se  vytvořit  vhodné  prostředí  pro  jeho  všestranný  rozvoj.  Na
podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a charakteru jejich handicapu
budeme spolupracovat s rodiči a školou.

13  Klíčové kompetence

13.1 Kompetence k učení

 Pochopení nutnosti přípravy na vyučování
 Aktivně se zúčastňuje didaktických her
 Orientuje se, chápe a sám si vyhledává informace
 Vybírá si vhodné způsoby práce k dosažení nejefektivnějšího výsledku
 Umí posoudit a zhodnotit svůj výkon
 Rozpoznává podstatu a příčinu problému

13.2 Kompetence k řešení problému

 Aktivně pracuje s odbornou literaturou
 Nabízí více možností při řešení problémů
 Vyhledává informace
 Poznatky aplikuje do praxe
 Při praktických činnostech postupuje promyšleně

13.3 Kompetence komunikativní

 Dokáže vyjádřit své myšlenky a názory v souvislém ústním projevu
 Naslouchá, ve vhodný okamžik se dokáže zapojit do diskuze
 Spolupracuje v týmu

13.4 Kompetence sociální a interpersonální

 Navazuje a udržuje kontakty a přátelství
 Vhodně komunikuje s lidmi
 Dokáže pomoc poskytnout, ale i o ní požádat
 Respektuje názory druhých
 Hodnotí svojí práci a práci ostatních
 Plánuje s ohledem na situaci

13.5 Kompetence občanské

 Respektuje druhé
 Umí se vcítit do situace druhých
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 Uvědomuje si povinnost postavit se fyzickému a psychickému násilí
 Uvědomuje si svá práva a povinnosti
 Rozhoduje se s ohledem na situaci
 Poskytne pomoc dle svých možností
 Aktivně se zapojuje do kulturního života
 Chápe ekologické a environmentální souvislosti

13.6 Kompetence k trávení volného času

 Dokáže si vybrat vhodnou aktivitu a zapojit se
 Rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech
 Dokáže odmítnout nevhodnou nabídku
 Organizuje zájmové činnosti
 Respektuje pravidla

14  Obsah vzdělávacího programu 

Vycházíme z tematického celku základního vzdělávání „Člověk a jeho svět“, který se člení do
dalších 5 tematických okruhů:

1. Místo, kde žijeme (součástí je i dopravní výchova)
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví

Vzhledem k tomu, že do družin dochází žáci různého věku, není nutné, aby činnosti byly 
určovány pro jednotlivé věkové stupně nebo pro žáky konkrétních ročníků.

                    1. Místo, kde žijeme

Tematický okruh               
Formulace činnosti a stručný popis                         

                                                     Náš domov

U nás doma                   
 vyprávíme si o životě naší rodiny
 kreslíme, malujeme naši rodinu
 co, kdo dělá
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Náš dům
 popisujeme náš dům
 stavíme dům ze stavebnice
 stavíme dům, kde bychom chtěli bydlet
 zařizujeme si svůj pokoj – kresba, vystřihování
 vyprávění – co se u nás děje
 úprava našeho domečku ve ŠD
 návštěva výrobny nábytku NADOP

Škola

Cesta do školy             
 jak chodíme do školy a domů, opakujeme

Dopravní výchova      
 pravidla bezpečnosti
 procházíme ulicemi obce a sledujeme značky, zastávky
 soutěž ve znalosti dopravních značek
 vyrábíme dopravní značky                                                
 návštěva dopravního hřiště                                               
 soutěž v jízdě zručnosti na koloběžkách
 sledování dodržování pravidel silničního provozu
 v okolí školy
 orientace na mapě
 orientace v jízdním řádě – internet, zastávky
 vyrábíme a výtvarně znázorňujeme dopravní prostředky
 hrajeme si na přepravu dopravními prostředky (cestující, starý člověk, revizor)
 já – cyklista
 vybavení našeho kola – koloběžky

Prostory školy            
 seznámení se školní budovou 
 odborné učebny a kabinety
 kdo a kde ve škole pracuje
 beseda s paní ředitelkou – téma: Jak se řídí škola?
 využití žákovské kuchyňky
 projekt – ideální družina
 zdobíme si školní družinu a přilehlé prostory

Naše obec

Obec, v níž žijeme      
 zajímavosti naší obce (budovy, pomníky, pamětní desky)  
 kresba – naše vesnice
 stavíme ideální vesnici
 hra na průvodce naší vesnicí a okolními vesnicemi
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Návštěvníci
 návštěvě na obecním úřadě (prohlídka, beseda, kresba z této návštěvy)
 beseda s kronikářem obce
 poznávání provozoven v obci (obchody, pošta, výrobny)
 hrajeme si na reportéry

Jak žijeme                 
 kresba – čím bychom chtěli být
 co, kdo dělá v naší vesnici
 exkurze – zahradnictví, hasičská zbrojnice
 různé profese - výroba pexesa
 ten dělá to a ten zas tohle – scénky profesí

Četba                           
 čteme pověsti a příběhy z našeho regionu  

                              
Knihovna                    
 vyrábíme záložky do knih, obaly
 povídáme si o knížkách, které čteme
 spolupráce s nakladatelstvím Albatros, Fragment
 diskutujeme o hrdinech, které máme nejraději
 soutěžíme – hádáme nejoblíbenější hrdiny
 vyhledáváme v knihách a časopisech příběhy, v nichž se píše o našem městě, regionu
 seznámíme se s knihou „Kronika Ořechova“
 spolupráce s místní knihovnou (noc s knihou)
 výroba vlastní knihy, použití výtvarných technik
 hrajeme divadlo

Za humny

Výlety do okolí         
 kreslíme plánek okolí, vyhledáváme a navštěvujeme tato místa
 stavíme krajinu snů
 učíme se poznávat mapové značky
 orientace v terénu, určování světových stran pomocí buzoly i přírody
 soutěže „Jméno, město, zvíře….“

Tradice naší obce

Naše historie a současnost         
 beseda s pamětníky „Jak se žilo dříve“
 povídáme si o historii
 návštěva památníku RA  - 24.4.
 seznámení se znakem obce
 vyprávíme si o našich místních slavnostech a zvycích
 získáváme recepty na tradiční pečivo, vyrábíme tradiční ozdobné předměty, učíme se 

písně
 vystavujeme naše práce v kadeřnictví
 masopustní zvyky
 vyrábíme masopustní masky
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 jarní zvyky a tradice v našem okolí
 vyrábíme tradiční předměty z proutí, slámy…
 soutěž o čarodějnici roku, masky, výrobky

                                 

   

2. Lidé kolem nás

Rodina

Naše rodina          
 co očekáváme od rodičů, co rodiče očekávají od nás
 pantomimicky představujeme povolání našich rodičů
 navštěvujeme pracoviště našich rodičů
 připravujeme přáníčka a dárečky pro členy rodiny
 povídáme si o naší širší rodině – svatby, křtiny, pohřby
 zkoušíme tvořit rodokmen

Den matek           
 besedujeme na téma „Naše maminka“
 vyrábíme dárky a přání
 připravujeme besídku

Peníze                  
 vývoj – povídáme si o vzniku peněz
 správné hospodaření
 srovnáváme ceny dříve a dnes
 vyrábíme si „své“ peníze
 hrajeme si na obchod, kouzelná slovíčka

Kamarádi

Mí kamarádi       
 hra „Místo po mé pravici je volné…“
 hrajeme si na malíře, malujeme portrét kamaráda
 vyrábíme skupinový portrét naší družiny
 hra „ Jak se známe?“
 rozlišujeme: kamarád – přítel – spolužák
 pomocí skládání papírové harmoniky píšeme, co se nám na kamarádech (ne)líbí
 pantomima – poznáš svého spolužáka?

                              
Tolerance a pořádek            
 jak můžeme udržovat pořádek ve školní družině,
 opravujeme hry a hračky
 každá věc má své místo
 půjčujeme si hry a hračky navzájem
 vandalismus
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Naše smysly         
 povídání si o 5 smyslech, handicapovaní lidé
 neslyšící – zkoušíme se dorozumět odezíráním
 nevidomý a jeho průvodce
 malujeme ústy, nohama
 cvičíme hmat – věci z krabice
 jak co chutná – kyselá, hořká…….

                              
Svátky a oslavy

Svátky a oslavy našich kamarádů                   
 jména v kalendáři, narozeniny spolužáků
 vyrábíme dárky a přání pro kamarády
 oslavy narozenin – měsíčně

čas adventní a vánoční        
 povídání o adventu, tradice a zvyky
 vyrábíme adventní kalendář
 sv. Barbora, Mikuláš, Lucie…
 vyrábíme Mikuláše, čerty…
 příprava dárků pod stromeček
 vánoční výzdoba oken a heren
 učíme se a posloucháme koledy
 pečeme a zdobíme perníky
 vyrábíme ván. ozdoby, přání
 zkoušíme vánoční zvyky
 vyrábíme betlémy
 na vycházce pozorujeme vánoční výzdobu
 vánoční besídka

  
Velikonoce             
 národní a místní zvyky
 vystřihovánky s velikonoční tematikou
 malujeme kraslice
 vyrábíme pomlázku
 učíme se velikonoční koledu
 velikonoční aranžování
 sádrové odlitky

Den dětí                    
 povídáme si o významu Dne dětí
 zábavné odpoledne
 diskotéka
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                                                  Jak se správně chovat
  
Kouzelná slovíčka   
 besedujeme o slovech – děkuji, prosím…
 hrajeme scénky
 správná etiketa, teorie a praxe
 vhodné a nevhodné dárky
 hra – drobné vzkazy, chování…

  
Návštěva divadla, koncertu, výstavy
 jak se chováme v divadle (scénky)
 vhodný oděv
 divadelní žánry
 poznávání hudebních nástrojů – soutěž
 chodíme na dostupné výstavy
 povídání o výstavách
 připravujeme výstavu našich prací

Mluvíme správně?           
 cvičíme si jazyk – jazykolamy, dechová cvičení
 pomocí říkadel a básniček cvičíme rytmus a melodii
 jazyka
 dramatizujeme jednoduché příběhy a předvádíme
 spolužákům
 vyprávíme si o využití lidského těla k neverbální komunikaci, práce s gesty                  
 pantomimicky předvádíme pocity…

Stolování            
 při stolování dodržujeme základní hygienické
 návyky, které pravidelně procvičujeme denně ve školní jídelně
 seznamujeme se s pravidly slušného chování ve veřejných prostorách
 učíme se aranžovat květiny na slavnostní stůl
 soutěžíme v prostírání a chování u stolu
 zdobíme slavnostní tabuli, skládání ubrousků…

Sdělovací prostředky          
 povídáme si o pořadech v televizi, v rozhlasu
 sledujeme vhodné filmy, uvažujeme o různých variantách děje, diskutujeme, 

porovnáváme realitu s některými filmovými příběhy
 diskutujeme o aktuálních zprávách, které děti zaujaly
 vědomostní soutěž
 výtvarně ztvárňujeme pořad určený děj
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3. Lidé a čas

Denní režim

Náš den             
 vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu
 kreslíme, co nás nejvíc (ne)baví
 besedujeme o čase – jak ho nejlépe využít
 hrajeme hru „Odhad času“, co by se stalo, kdyby se zastavil čas
 společné plánování naší týdenní činnosti
 besedujeme a ztvárňujeme, jak jsem trávil víkend, prázdniny
 kolektivně vytváříme leporelo našich činností

Kalendář           
 tvoříme roční kalendář důležitých akcí
 opakovaně si připomínáme, co se nám líbilo v přírodě, kresba, malba, koláž

Příprava do školy          
 seznamujeme se s křivkou výkonnosti člověka v průběhu dne
 hry na procvičování paměti, pozornosti, postřehu…
 využíváme počítač pro získávání informací, pracujeme s didaktickými hrami
 povídání si o školním vyučování

Měření času     
 ukazujeme si měřidla času, jak vznikl čas
 kreslíme a malujeme různá měřidla času
 vyrábíme si vlastní hodiny
 vyrobíme jednoduché sluneční hodiny
 beseda – časová pásma
 vyprávíme si příhody, v nichž měl hlavní význam čas
 uvědomujeme si význam přesnosti a dochvilnosti
 važme si svého volného času i času druhých

Jak se mění lidé

Když jsme byli malí   
 prohlížíme si fotografie známých i neznámých lidí v různých věkových obdobích
 chronologicky řadíme obrázky osob, které představují jednotlivé fáze života
 vyprávíme si příběhy z našeho raného dětství a malujeme je
 návštěva MŠ
 vyrábíme dárečky pro babičky a dědečky dárky pro budoucí prvňáčky

Jak se mění věci, budovy, obec
                          
Změny našich vesnic            
 sbíráme obrázky našich obcí v různých časových údobích a hledáme změny
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 na vycházce srovnáváme současný stav domů, ulic, celé vesnice s podobou na starých 
fotkách

 pátráme po archivech, kronikách obcí, besedujeme s archivářem
 besedujeme o nejvýznamnějších událostech obcí
 připravujeme výstavku dobových fotek – Jak se mění naše vesnice
 vymýšlíme a vyrábíme domovní znamení, které by mohlo označovat náš dům

 Putování časem     
 kreslíme a tvoříme dominanty našich vesnic
 pokusíme se namalovat oprýskaný a šedivý dům, ulici a potom totéž jako opravené a 

barevné
 prostorové vytváření „Jak se žilo na hradech a zámcích?“

Kroniky školy    
 besedujeme s nejstarším učitelem o životě naší školy dříve
 prohlížíme si kroniku školy
 návštěva bývalých vychovatelek naší ŠD
 zakládáme kroniku družiny

Naše pomoc   
 povídáme si o tom, jak pomáháme doma
 jak se pomáhalo dříve a nyní
 besedujeme o domácnosti dříve a dnes
 kreslíme, vyrábíme moderní spotřebiče

4. Rozmanitost přírody

Příroda kolem nás                  
 

Změny v přírodě           
 pozorujeme změny během roku  - vycházky
 vytváříme strom v jednotlivých ročních obdobích
 porovnáváme siluety stromů, tvary listů   
 stavíme objekty
 frotáž z listí, kůry, otisky přírodnin

Stavíme z přírodnin       
 vyrábíme drobné ozdoby                                                     

Živočichové                    
 učíme se poznávat živočichy v různých ekosystémech
 četba př. Ferda Mravenec…
 na vycházkách pozorujeme mraveniště, brouky, učíme se je poznávat a pojmenovat
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 pozorujeme život na stromech
 učíme se poznávat ptáky podle vzhledu zpěvu
 kreslíme, modelujeme hnízda
 vyrábíme krmítka a krmíme ptáčky
 pozorujeme stopy zvířat
 pracujeme s atlasy zvířat
 vytváříme pexesa s obrázky zvířat
 sledujeme život pod kameny, hlínou…
 napodobujeme hlasy zvířat
 skládáme puzzle ze zvířat
 napodobujeme pohyby zvířat
 povídáme si o právech zvířat – týrání
 pracujeme s Červenou knihou
 vyprávíme si o domácích zvířatech
 návštěva našich zvířátek
 kreslíme, modelujeme naše zvířátko
 získáváme informace z knih o životě zvířat v ZOO
 skládáme zvířata z papíru 

Rostliny                      
 povídáme si o rostlinách
 pečujeme o naše květiny, vytváříme hezké životní prostředí
 jdeme na exkurzi do zahradnictví
 využíváme školního parku- určování rostlin, které rostou v našem okolí
 kreslíme vývoj rostlin od semínka…
 poznáváme rostliny podle vůně, hmatu
 vyrábíme ozdobné květináče
 tvoříme herbář
 povídáme si o využití léčivých rostlin
 návštěva lékárny
 prostorově vytváříme různé ekosystémy - skupinová práce

Roční období

Příroda a my          
 besedujeme o ročních obdobích – změny v přírodě
 čteme si o přírodě a jejích proměnách
 na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je

Podzim                   
 soutěž v poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, hmatu, vůně
 vyrábíme draky
 sádrové odlitky  - podzimní motivy
 pomáháme s úklidem kolem školy
 tvoříme z dýní
 podzimní papírové vystřihovánky s podzimní tematikou
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Zima                    
 pomáháme zvířátkům přežít zimu
 nejen vánoční stromek pro zvířátka
 vyrábíme jednoduché krmítko
 pozorujeme stopy ve sněhu

Jaro                          
 pozorujeme jarní práce na poli a na zahradě
 pracujeme na školním pozemku
 kreslíme, vytváříme první jarní květiny
 modelujeme mláďata
 poznáváme a sbíráme léčivé rostliny
 jarní aranžování z květin
 vystřihovánky s jarní tematikou
 vyrábíme leporelo - domácí zvířata, skupinová práce

                                 
                                                               

Počasí

Pranostiky                
 v literatuře a na internetu vyhledáváme pranostiky, uvažujeme o jejich smyslu
 porovnáváme pranostiky s aktuálním vývojem počasí
 tvoříme meteorologický kalendář
 sledujeme předpovědi počasí v periodikách
 porovnáváme předpovědi se skutečností

                        

Voda

 povídáme si o vodě – skupenství, význam vody, využití, život v moři, řece…
 koláž
 provádíme jednoduché pokusy
 čistíme studánku
 vyrábíme si jezírko

Chráníme si své životní prostředí
 

Den Země                 
 ve spolupráci s koordinátorem EVVO pořádáme soutěž ke Dni Země
 anketa - co a jak by se dalo zlepšit v našem životním prostředí
 pozorujeme čistotu a úpravu naší obce
 sbíráme a třídíme odpad
 pomáháme při úklidu našeho prostředí
 besedujeme o tom, co patří nebo nepatří do přírody
 všímáme si, jak poškozuje člověk svou činností přírodu
 povídáme si o životě zvířat ve volné přírodě
 poznáváme a výtvarně znázorňujeme chráněná zvířat a rostliny
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Příroda a minulost                 
 prohlížíme si knihy o pravěku
 sledujeme film o pravěku
 podle vlastní fantazie tvoříme prehistorické zvíře

                                
                              
                                  
                         

5. Člověk a jeho zdraví

Poznáváme své tělo

Já – my          
 hledáme zajímavosti o lidském těle a jeho funkcích v časopisech a encyklopediích, 

diskutujeme o nich s ostatními
 hrajeme hru „Hlava, koleno, ruce“
 zjišťujeme, kolik vážíme a měříme, míry a váhy zapisujeme a sledujeme, jak se 

měníme

Pečujeme o své zdraví, co nám prospívá – co nám škodí
                       
Naše tělo         
 vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu a také zásady uplatňujeme              
 vyrábíme papírové postavičky a vhodně je podle ročních období „oblékáme“                
 jak správně relaxovat - psychicky i tělesně                                              

Čistota- půl zdraví          
 stále procvičujeme běžnou denní hygienu                                             
 opakujeme si hygienické zásady při kašli, použití WC, upozorňujeme se vzájemně na

prohřešky proti těmto zásadám        
 vymýšlíme si popletený příběh o posloupnosti jednotlivých úkonů osobní hygieny

Zdravý jídelníček         
 sestavujeme  si  zásady  zdravé  výživy  a  podle  nich  si  vytvoříme zdravý  týdenní

jídelníček, ozdobíme ho vystřiženým i namalovanými obrázky
 soutěžíme s vyhledáváním zdravých i nezdravých potravin v časopisech, vytvoříme

z vystříhaných obrázků koláž                       
 soutěžíme  ve  smyslovém  poznávání  (čich,  chuť,  hmat)  zeleniny,  ovoce,  koření,

bylinek                                                                
 vaříme si vlastní bylinkové čaje, poznáváme bylinky čichem, chutí  
 připravíme si „zdravé odpoledne“, s pomocí rodičů si společně přichystáme svačinu

z ovocných pohárů, zeleninových salátů zdravou svačinovou pomazánku

Jídlo součást každého dne                 
 při pobytu venku se cvičíme v drobných nákupech potravin                    
 kreslíme ovoce zeleninu                                                                            
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 připravíme si slavnostní stůl pro určitý svátek, vyprávíme si,  jaké speciality se u nás 
doma vaří                                                          

 tvoříme společný plán stravovacího a pitného režimu, dodržujeme pitný režim i ve ŠD 

Poznáváme houby   
 poznáváme houby, které rostou v našem okolí, pracujeme s atlasem hub
 houby kreslíme, vystřihujeme, uvědomujeme si charakter, znaky jedlých i jedovatých 

hub
                      
Chci být zdravý a fit         
 povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, jak zacházet s léky       
 použití základních léků, expirační doba, zajímáme se o zdravotní prevenci
 na  vycházce  si  ukazujeme  zdravotní  středisko,  všímáme  si  doby  provozu,

seznamujeme se s tel. čísly tísňového volání, kde a kdy je lékařská pohotovost    
 učíme se ošetřovat jednoduchá zranění                                                          
 besedujeme o návykových látkách, soutěžíme s návrhy plakátů proti drogám, kouření,

alkoholu,  informujeme se o dalších nebezpečích -  použité  injekční  jehly,  neznámé
nápoje a potraviny            

U lékaře       
 hrajeme si na lékaře a pacienta, nebojíme se návštěvy ordinace                    
 vyprávíme si o svých návštěvách příp. pobytech v nemocnici, čteme a diskutujeme

jak předcházet nemocem, úrazům a jak se při úrazu, náhlém onemocnění zachovat

Příroda léčí   
 vyhledáváme léčivky v atlase, kreslíme je, říkáme si o jejich účincích, poznáváme 

bylinky v našem okolí                                                                 
 z nasbíraných bylinek si uvaříme čaj, soutěžíme, kdo podle vůně a chuti pozná bylinu,

jak správně vařit bylinkový čaj                                       

Pečujeme o svůj vzhled     
 každodenně procvičujeme své tělo                                                                    
 neposmrkávat, být učesaný, upravený – opakování základních návyků                  

Úsměv nám sluší       
 povídáme si o péči o chrup, nacvičujeme základy péče o chrup                   
 beseda se stomatologem   

                                                                              
Co nás může ohrozit  
 nacvičujeme, jak se chovat na ulici, v dopravním prostředku…, abychom se vyhnuli 

úrazu                                                                                
 procvičujeme bezpečnou orientaci v okolí školy a bydliště                             
 na modelových situacích se učíme, jak se zachovat, pokud s námi neznámý člověk 

chce navázat kontakt, jak se obrátit a kam o pomoc        

Den bez úrazu      
 co nám může uškodit – diskuse, příběhy, vzpomínky (lidé, zvířata, jedovaté rostliny, 

auta…)                                                         
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 učíme se přivolat pomoc, zavolat tísňová čísla, krizová centra, linky důvěry, hrajeme 
scénky                                                                          

 co má obsahovat lékárnička, praktické ukázky, použití                                
 zásady první pomoci, první pomoc při zlomenině, přenos raněného, modelové situace 

ve třídě, při pobytu venku, soutěže                               

Chodíme ven každý den

Každodenní pobyt venku    
 denně chodíme do přírody, parku, na školní hřiště …                                                      
 pořádáme jednoduché soutěže s míčem, koloběžkami, skáčeme, běháme, chodíme na 

chůdách                                                                              

Příroda-naše tělocvična 
 pro hry využíváme přírodní prostředí                                                              
 hrajeme hry propojující rozvoj paměti, orientaci v přírodě s tělesnou zdatností              
 při pobytu venku se vhodně oblékáme, cvičíme, zpíváme                                  

Míčové hry     
 seznamujeme se s pravidly míčových her, nacvičujeme je na hřišti i v tělocvičně          
 jednotlivá oddělení družiny soutěží v míčové olympiádě                               

Zimní radovánky           
 chodíme bruslit
 soutěžíme o nejrychleji postaveného, nejvyššího a ostatní nej
 sněhuláka
 sledujeme ve sněhu stopy, vyšlapáváme obrázky
 závodíme v hodu sněhovou koulí- na cíl, do dálky

Sportovní olympiáda        
 vymýšlíme společně celkový program, plánujeme jednotlivá stanoviště, malujeme 

diplomy, plakáty                                                  
 na připravené odpoledne zveme kamarády, rodiče, učitele, výsledky soutěží vyvěsíme,

otiskneme ve školním časopise                    

15 Evaluace

 Prvním  úkolem  bude  charakteristika  výchozího  stavu,  abychom  mohli  provést
pozdější hodnocení a srovnání.

 Oblasti evaluace budou vycházet z RVP, ale budou z nich vybrány prioritní oblasti,
zásadní pro školní družinu.

 Hodnocení také bude vyplývat ze zásad pedagogiky volného času.

 Možnosti a cíle se zhodnotí s ohledem na možnosti školy, školní družiny, na potřeby
dětí, rodičů, veřejnosti, ale i zaměstnanců.

21



Zá�kládní� š�kolá á Máteř�šká�  š�kolá Oř�echov, okřeš Břno-venkov, př�í�špe�vková�  ořgánizáce

 Hlavní metody, které se použijí: rozhovor s rodiči a dětmi, pozorování, hospitace a v
závěru školního roku dotazník či anketa. 

 Doplňujícími  metodami  budou  rozbor  prováděných  aktivit  a  vlastní  pedagogické
činnosti, analýza příčin neúspěchu. Výstupy budou dokumentovány.
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