14 Příloha
14. 1 Plán výchovně vzdělávací činnosti na šk. rok 2019/2020
Září – Naše škola, naše družina
1. Poznáváme naši školu a vzpomínáme na prázdniny
2. Já a moji kamarádi – víme, kdo je náš kamarád a jak se k němu máme chovat. Jsme
tolerantní vůči ostatním a poznáváme rozličné kultury.
3. Jak se správně chovat – známe zásady správného chování k ostatním lidem a
v běžných situacích.
4. Chodíme ven každý den – trávíme svůj čas na čerstvém vzduchu, rozvíjíme svoje
pohybové schopnosti a skupinovou spolupráci při hrách. Hrajeme hry pro celou družinu
na seznámení.
5. Den otevřených dveří – družina – vyrábíme dárečky

Říjen – Barvy podzimu
1. Poznáváme naše město, obec – seznamujeme se s historií našeho města a poznáváme
jeho důležitá místa. Učíme se pracovat s mapou.
2. Podzim v přírodě – víme, jaké změny přináší podzim, pracujeme s přírodninami a
podzimními plody, které poznáváme.
3. Posvícení – lidové tradice
4. Pečujeme o své zdraví – učíme se, jak se starat o své zdraví, jak správně jíst a doplňovat
vitamíny před příchodem zimy.
5. Den otevřených dveří – družina – vyrábíme výrobky na jarmark

Listopad – Zima ťuká na dveře
1. Příroda okolo nás a její proměna – chodíme na vycházky a pozorujeme proměny
přírody, pracujeme s přírodninami, význam změny počasí a jednotlivých ročních období
2. Dušičky, lidové tradice, Halloween
3. Jak se správně chovat – zásady správného chování a vystupování
4. Den otevřených dveří – příprava na vánoční jarmark

Prosinec – Čas adventní
1. Připravujeme se na advent a zdobíme naši družinu
2. Mikulášská nadílka – poznáváme lidové tradice a víme, kdo byl sv. Mikuláš.

3. Jak slavíme Vánoce – poznáváme lidové zvyky a tradice, zpíváme písně a vyrábíme
výrobky s vánoční tématikou,dárečky
4. Vánoční besídka

Leden – Co přináší zima
1. Vzpomínáme na Vánoce a slavíme den Tří králů
2. Zimní hrátky v přírodě – poznáváme přírodu v zimě a hrajeme si se sněhem.
3. Náš denní režim – jak se měří čas a z čeho se skládá náš den.
4. Poznáváme své tělo – rozumíme základním principům fungování našeho těla.
5. Jak se správně chovat – zásady správného chování

Únor – Karnevalové oslavy
1. Náš domov – jak se žije u nás doma.
2. Masopust a karnevalové oslavy – připravujeme si karnevalové masky a děláme si
družinový karneval.
3. Naše rodina – poznáváme naše rodiny.

Březen – Příroda se probouzí
1. Pečujeme o své zdraví – poznáváme jarní byliny a aplikujme zásady zdravé výživy.
2. Slavíme příchod jara – zpíváme jarní písně a vyrábíme výrobky s jarní tématikou.
3. Jak se mění příroda kolem nás – na vycházkách pozorujme změny v přírodě a
poznáváme rostliny s jarním aspektem.
4. Jak se mění lidé a věci kolem nás – jaké to bylo a jaké to je dnes, jsme cestovatelé
časem…

Duben – Chráníme přírodu
1. Den dětské knihy (2. 4.) – z pohádky do pohádky
2. Slavíme Velikonoce – poznáváme lidové zvyky a tradice, zdobíme kraslice a pořádáme
velikonoční výstavu.
3. Den Země (22.4) – chráníme životní prostředí

Květen – Vím, jak se chovat na silnici
1. Májové oslavy – učíme se lidové tradice a zvyky.
2. Den Matek – myslíme na své maminky a vyrábíme jim dárky.
3. Čím jezdíme a dopravní výchova
4. Jak se správně chovat – učíme se správnému chování na silnicích, přechodech a v
běžných situacích, které nás mohou během léta potkat.

Červen – Pohybem ke zdraví
1. Den dětí – slavíme den dětí.
2. Chodíme ven každý den – pečujeme o své zdraví pohybem
3. Profese – poznáváme, čím bychom jednou chtěli být.
4. Těšíme se na prázdniny a loučíme se s družinou

