Časový plán činností 2022 - 2023

PODZIM
Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, ŠD, ŠJ (rozvíjení komunikace ve skupině,
seznámení s prostory školy, hřiště a okolí školy, seznamovací hry), pravidla slušného chování
(mezilidské vztahy, zdravení, poděkování, úcta), bezpečnost (cesta do školy, ze školy, pravidla
silničního provozu, značky a značení, seznámení s řádem ŠD, Vnitřním řádem ŠD a Řádem ŠJ),
příroda na podzim, estetika (barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce
s přírodninami), lidové zvyky a tradice (Památka zesnulých, Halloween) literatura (četba na
pokračování, poslech audio) zdraví (zdravý životní styl, zdravá strava, psychohygiena, aktivní
ochrana svého zdraví).

Cíle: rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů, vyjasnění vztahů dítě x dospělý,
vytváření pozitivních vztahů dětí mezi sebou, podporovat kladný přístup ke škole a předcházení
a prevence před vlastním ohrožením, eliminace nebezpečí na silnici, osvojení si metod práce
s informacemi, rozvoj estetického cítění, získávání nových poznatků použitelných v dalším životě,
rozvoj pohybových dovedností, osvojování pravidel, smysl pro fair play, učit rozlišovat čas práce
a čas odpočinku, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých, socializační hry, prevence šikany.

Celodružinový projekt:
„Martinská slavnost“ – 1. tř.: Struhy
2. tř.: Čachovice
3. tř.: Čachovice
- martinské rohlíčky, zápich
„Vánoční výstava“ – 2 – 3 výrobky

ZÁŘÍ
 seznámení dětí s bezpečností při aktivitách v ŠD, s řády ŠD a ŠJ
 vycházky po okolí
 základy společenského chování – etika

 základní hygienická pravidla
 barvy podzimu - různé výtvarné a pracovní techniky (výzdoba ŠD, chodby)
 pohybové hry v ŠD, tělocvičně
 hry ve sportovním areálu školy
 pracovní činnosti – zvýšené záhony
 společná četba
 poslech hudby, tanečky, písničky, promítání pohádek

ŘÍJEN








vycházky do přírody (poznávání a sběr přírodnin, biotopy v okolí školy)
práce s encyklopedií a knihami popř. internetem
práce s přírodním materiálem
hry ve sportovním areálu školy, tělocvičně
společná četba
poslech hudby, tanečky, písničky
promítání pohádek

LISTOPAD









četba oblíbených knih dětí
rozvíjení slovní zásoby - didaktické hry, křížovky, doplňovačky
podzimní tématika (výzdoba ŠD, chodby) – různé výtvarné a pracovní techniky
hry ve sportovním areálu školy
vycházky do přírody
ve školní družině, tělocvičně
poslech hudby, tanečky, písničky
promítání pohádek

ZIMA
Tematické okruhy: zimní sporty, příroda (pozorování, krmení ptáků, bezpečnost, ochranné
prvky), zdraví (zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování, otužování)), tradice
zvyky (advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, Morana, poslech a zpěv koled), estetika (zimní
barvy, výtvarné a pracovní techniky), literatura (četba na pokračování, vyprávění oblíbených

pohádek, dramatizace pohádky, poslech audio pohádek), dopravní výchova (reflexní prvky,
bezpečnost na komunikacích, vodní plochy)

Cíle: osvojení si metod práce s informacemi, získávání nových poznatků, rozvoj estetického
cítění, rozšiřování znalostí a dovedností, využití praktických zkušeností, účelné trávení volného
času, rozvoj pohybu, uvolnění relaxace, vést aktivně žáka ke vztahu k vlastnímu zdraví,
zdravému prostředí ve společnosti a přírodě, rozvíjet vnímavost, rozšiřování slovní zásoby.

Celodružinový projekt:
„Masopust“ – 21. 2. 2023 (inovace v organizaci)
„Olympiáda trochu jinak“ – netradiční disciplíny
-

2 disciplíny každé oddělení + společné cvičení (obdoba spartakiády či sokolského sletu)

PROSINEC


pohybové hry na sněhu



přírodovědné vycházky - staráme se o zvířata v zimě



vánoční výzdoba ŠD, chodby - různé výtvarné a pracovní techniky



vyrábíme na vánoční výstavu – každé oddělení 2 výrobky



lidové zvyky a tradice



četba na pokračování, poslech audio pohádek



poslech hudby, tanečky, písničky

LEDEN


sportovní vycházky - sáňkování, bobování, bruslení



přírodovědné vycházky



zimní tématika – různé výtvarné a pracovní techniky



hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty



četba na pokračování, poslech audio pohádek



poslech hudby, tanečky, písničky

ÚNOR


sezonní činnost dle počasí - hry na sněhu, pohybové hry v tělocvičně



zimní tématika – různé výtvarné a pracovní techniky



četba na pokračování, poslech audio pohádek



dramatizace pohádek



lidové zvyky a tradice



poslech hudby, tanečky, písničky

JARO
Tematické okruhy: sport, příroda (pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata,
přírodovědné vycházky), komunikace (verbální, neverbální, porozumění, empatie), domov, rodina
(rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení), literatura (četba na pokračování, poslech
audio pohádek).

Cíle: získávání nových poznatků, rozšiřování znalostí a dovedností, zlepšování orientace v
prostředí, účelné trávení volného času, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, rozvoj
individuálních schopností, rozvoj slovní zásoby

Celodružinový projekt:
„Kouzelná družina“ – obdoba únikových her (skupiny po 5 – 6 dětech – nalosujeme)
„Vynášení Morany“ – 5. 4. 2023
„Běh s vejcem“ - 3. 4. 2023
„Zahrada“ – setí, sázení, následná péče

BŘEZEN


hry v přírodě dle počasí



jarní práce - bylinky – výsev, pěstování – zvýšený záhon (vyrobí sponzor)



lidové zvyky a tradice – Velikonoce



jarní dekorace - výzdoba ŠD, chodby (různé techniky)



četba na pokračování, poslech audio pohádek



poslech hudby, tanečky, písničky

DUBEN
 pobyty venku - vycházky, hry na hřišti, na louce, pozorování jarní přírody


jaro v ŠD - různé výtvarné a pracovní techniky - výzdoba oken, ŠD, chodby

 Den Země - úklid okolí školy a obce, připojení k projektu "Ukliďme Česko"
 četba na pokračování, poslech audio pohádek
 poslech hudby, tanečky, písničky

KVĚTEN


pobyt venku - hry, soutěže



Svátek matek - výroba přáníček a dárečků pro maminku (různé techniky)



příprava na Čachiádu – postupné trénování disciplín



hudební hádanky



četba na pokračování, poslech audio pohádek



poslech hudby, tanečky, písničky

LÉTO
Tematické okruhy: sport, příroda (přírodovědné procházky, pozorování, květiny, práce s
encyklopedií, internetem), hudba, barvy (barvocit, letní tóny), prázdniny (písničky k táboráku,
orientace v přírodě, ochrana zdraví), zdravověda (zásady 1. pomoci, úrazy v létě)

Cíle: účelné trávení volného času, využívání nových poznatků, zkušeností, rozvoj individuálních
schopností, sportování – rozvoj získaných dovedností

Celodružinový projekt:
„Společně vše zvládneme“ – dobrodružné odpoledne s úkoly a posezením u ohně
„Čachiáda“ – příprava

ČERVEN
 zdravověda - základy a zásady 1. pomoci
 léto - tematické práce - kresba, malba, práce s papírem a různými materiály
 příprava na Čachiádu - atletické disciplíny
 četba na pokračování
 poslech audio pohádek
 vycházky po okolí
 hry venku
 písničky k táboráku
 internet, encyklopedie, atlasy
 poslech hudby, tanečky, písničky

Průběžně:


dopravní výchova



zdravověda



zdravý životní styl



četba



bezpečnost a prevence



účelné trávení volného času

Společné projekty:
„Martinská slavnost“ – lidové zvyky a tradice – regionální historie, obyčeje
„Vánoční výstava“

„Masopust“ – lidové zvyky a tradice – regionální historie, obyčeje
„Vynášení Morany“ – lidové zvyky a tradice
„Běh s vejcem“ – lidové zvyky a tradice
„Olympiáda trochu jinak“
„Zahrada“
„Kouzelná družina“
„Společně vše zvládneme“
„Čachiáda“ – sportovní příprava

V Čachovicích: 24. 8. 2022

Zodpovídá: Lucie Kováčová

