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Charakteristika
ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál, který nese motivační název Škola pro život.
Škola je místem, v němž je žák motivován a podporován k aktivnímu učení. Chceme žáky učit
důležitým kompetencím pro život, řešení problémů a sociálním dovednostem, nikoli
encyklopedickým vědomostem. Chceme dětem vytvořit pohodové školní prostředí, ve kterém
děti, rodiče i učitelé budou partnery, kteří vzájemně spolupracují tak, aby každé dítě při
respektování jeho individuality dosáhlo maximálních výsledků.
Program ŠD umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala činnosti, které děti
zaujmou, naplňují jejich přání a potřeby. Děti se podílejí na tvorbě programu svého oddělení.
Při každodenní práci máme na zřeteli cíle stanovené vzdělávacím programem. Rozvrh činností
je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny, střídáme klidné a pohybově
náročné činnosti, práci a odpočinek, organizované a spontánní činnosti. Školní družina vytváří
prostor pro pohybově rekreační programy, rozvíjí dětskou tvořivost i fantazii, pěvecké i taneční
aktivity. Rozvíjí osobnost dítěte, jeho výtvarné myšlení, smyslové vnímání, hledá talenty,
rozšiřuje okruh vědomostí, dovedností, pracovních návyků, zohledňuje individuální přání dětí,
vede děti k společenskému chování, dodržování pravidel, slušnému vystupování, k dopravní
kázni, k rozumnému využití volného času a prevenci sociálně-patologických jevů.
Jedním z celků ŠVP ZŠ Liptál je vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Z cílů této
vzdělávací oblasti vychází i okruhy výchovných a vzdělávacích činností ve školní družině a
navazují tak na vzdělávací program základního vzdělávání. Jednotlivé činnosti v měsících
školního roku mohou být operativně přesunuty do jiného termínu nebo z důvodů počasí nebo
jiných závažných souvislostí neprovedeny, nebo splněny jen z části.

Výchovné a vzdělávací oblasti
ZÁŘÍ
Místo, kde žijeme
Naše škola není bludiště – seznámení se
školou a obd. učebnami
Jsme všichni kamarádi – seznamovací hry
Kdo všechno ve škole pracuje
Co se nám ve škole líbí, co bychom změnili,
Vyrábíme své vizitky
Nejkratší cesta do školy
Vycházky do blízkého okolí, hledáme
známá místa
DRAKIÁDA – veřejné setkání na kopci
Den bez aut – co se stane, když nepojedeme
do školy autem
Čtení na pokračování – celoročně – práce
s knihou, rozhovory, kvízy, hádanky,
ilustrace, atd.
Chování ve škole, jídelně, na veřejnosti –
hry a dramatizace, pracovní listy –

1, 2,4, 6
3, 4
1, 3
1, 6
1, 2, 3
2, 3, 5
2, 3, 4, 5, 6,
4, 5
2, 3

1-6

upevňování zásad správného chování celoročně
Lidé kolem nás
Představujeme členy naší rodiny
Představujeme povolání našich rodičů,
pantomima, kreslení,…
Svátky a oslavy ve školním roce – vytvoření
kalendáře
Kouzelná slovíčka – dramatizace, osvojení,
vzájemná kontrola, podání ruky, atd.
Základní hygienické návyky a stolování ve
školní jídelně, svačinky ve družině,
vzájemné hodnocení našeho chování u stolu,
dodržování zásad stolování a hygieny
Režim dne ve školní družině a dodržování
zásad chování a bezpečnosti
Jsem členem nového kolektivu – mám mezi
vámi své místo,

3, 4
3, 4
1, 4, 5
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 5

3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5, 6

Lidé a čas
Zásady denního režimu, povinnost a zábava
Příběhy příjemné a nepříjemné, vyprávění,
rozhovory, poslouchej, besedování s dětmi
Svatý Václav a Den české státnosti

1, 2, 3, 6
2, 3, 4
1-6

Rozmanitost přírody
Vycházky do okolí, upevňování pravidel
chování a bezpečnosti, sběr přírodnin, jejich
využití ve výtvarné práci
Různé výtvarné techniky s přírodninami
Změny v přírodě, život lesních a domácích
zvířat
Proměny přírody v ročních dobách, písně a
básně s přírodní tématikou
Dramatizace pohádek se zvířecími hrdiny a
jednoduchý hudebně pohybový doprovod
Didaktické hry s pozorování a poznáváním
živočichů a rostlin z obrázků atlasů

3, 5, 6

1, 2, 6
1, 2
1, 3, 5

1, 3
1, 2

Člověk a jeho zdraví
Správná výživa, otužování, zdravý životní
styl
Školka s míčem a švihadlem
Relaxace při spontánních hrách skupiny i
jednotlivců, organizování závodivých her
Rekreace na družinovém hřišti a zahradě
Beseda s canisterapeuty
Malovaný jídelníček - celoročně
Projekt Zdravé zuby a Dětství bez úrazů –
dramatizace, hry, pracovní listy - celoročně
Důležitost pobytu na čerstvém vzduchu, hry
na zahradě a vycházky do okolí - celoročně

1, 3
6
6
5, 6
3, 4, 5
1-6
1-6
1-6

ŘÍJEN
Místo, kde žijeme
Cesta do školy a domů, bezpečnost
Dopravní značky v okolí
Sledujeme dodržování pravidel u druhých,
uvědomujeme si nebezpečí
Zajímavosti naší obce
Vytváříme naši obec z různých materiálů –
stavebnice, vršky, krabice,…

1, 2, 4
1, 2, 6
1, 3, 5
1, 2, 5, 6
2, 4, 5

Lidé kolem nás
Nejsme všichni stejní – handicapovaní
kamarádi, znevýhodnění, pocity nevidomého
atd.
Společenské chování aneb Nešťourej se
v nose!
Čím potěšíš ostatní
Hodnotíme naše chování
Projekt Buď připraven – patologické
chování některých jedinců a jak se bránit
Den seniorů – čím pomáháš svým
prarodičům, jak se staráme o seniory, …

1, 3, 4, 5, 6

1-6
1-6
2, 3, 4
1-6
2, 3, 4

Lidé a čas
Jak se mění věci, místa, vesnice,
významná výročí školy a obce

1, 4, 5

Rozmanitosti přírody
Sledujeme změny na zahradě
Jablíčkový týden - soutěžní výstava
jablek, ochutnávka, sušení, výtvarné
činnosti, pečení a vaření z jablek
Den stromů – tajná přání

1, 2, 3, 6
1-6

5

Člověk a jeho zdraví
Vyprávíme si o důležitosti osobní hygieny,
vzájemně upozorňujeme na prohřešky,

1-6

LISTOPAD
Místo, kde žijeme
Život naší rodiny
Povolání, která se mi líbí
Pověsti z našeho kraje – strašidelné čtení

3, 4, 5
1, 2, 3, 6
1, 3

Lidé kolem nás
Jsme všichni kamarádi – žebříčky hodnot,
jak se známe – hry na poznání
Cvičení smyslů, řekni to beze slov,
pantomima, neverbální komunikace
Strašidelné bytosti – anglický svátek
HALLOWEEN

1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5, 6
1-6

Lidé a čas
Zvyky a tradice – družinový HELOUDÝŇ,
vytvoření společného programu, zpěvy,
tance, hry a zábavy, kouzelníci a artisté –
celodružinové odpoledne v maskách,
příprava tomboly atd.
Prohlížení videozáznamu z předchozích
Heloudýňí – jak jsme byli malí

1-6

1, 3, 4

Rozmanitosti přírody
Práva zvířat – projekt AOVZ, pracovní listy
Změny kolem nás, příroda se ukládá ke
spánku, co do lesa nepatří, čím člověk
poškozuje přírodu
Dýňová výzdoba

2, 3, 5
1, 2, 4, 5, 6

6

Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo – zajímavosti a funkce,
pečujeme o své zdraví
Pohybové hry na uvědomění tělesných částí
Dětství bez úrazů – Neplechovic rodina a
Kousky primáře Housky – celoročně –
video příběhy o dětských úrazech
z nedbalosti a nepozornosti, zlí lidé, atd.
Hrajeme si na ordinaci a první pomoc

1, 2, 3, 4, 5
1, 6
1, 3, 4

2, 3

PROSINEC
Místo, kde žijeme
Seznamujeme se s úřady – pošta, obecní
úřad, knihovna, atd. popřípadě tato místa
navštívíme – odeslání dopisu

1, 2, 3, 5

Lidé kolem nás
Svátky a oslavy – čas adventní –
Mikulášova návštěva, Svatá Lucie
Dárečky pro své blízké
Vánoční zvyky a tradice
Výrobky, dárečky, výzdoba, perníčky

2, 3, 4
3, 6
1, 3
1, 2, 4, 6

Lidé a čas
Jak se slavilo dříve, příběhy našich babiček

3, 4, 6

Rozmanitosti přírody
Krmítka a vánoční strom pro zvířátka

1, 3, 6

Člověk a jeho zdraví
Uvolnění při hudbě, relaxace
Při pobytu venku zpíváme a cvičíme
Zimní hrátky a radovánky na sněhu

1, 6
6
6

LEDEN
Místo, kde žijeme
Profese a povolání – hrajeme si na něco a na 1, 2, 3, 4
někoho…obchod, opravna, atd…papírové
peníze, zboží, restaurace,…..
Didaktické hry s písmeny a slovy
1, 2
My tři králové – zvyky a tradice
5
Lidé kolem nás
Společenské hodnoty, vandalismus –
besedování nad poškozováním věcí, hraček,
atd. proč máme někoho rádi víc, kritika
chování, které se nám nelíbí
Tolerance a pořádek – úklid ve třídě, třídění
her a hraček, opravy, uklízíme ve školní
tašce
KRÁLOVSKÁ HOSTINA– víš, co jíš?
Společná ochutnávka laskomin ze zdravé
výživy, zelenina a ovoce, chutě, vůně, barvy
jídla.
Diskutujeme o televizních pořadech,
argumentujeme, proč se nám líbí, proč
nejsou vhodné, …

2, 4, 5, 6

2, 5, 6

1-6

3, 4, 6

Lidé a čas
Kalendář, jak jsme vypadali, jak budeme
vypadat, až budeme dospělí

1, 6

Člověk a jeho zdraví
Zdravý jídelníček – sestavujeme desatero
zásad správné výživy, třídění obrázků jídel
zdravé-nezdravé, …soutěžení smyslů,
KRÁLOVSKÁ HOSTINA viz výše
Zdravé tělo – zdravý duch – pobyt na
čerstvém vzduch, sportování ve sněhu

1-6

6

ÚNOR
Místo, kde žijeme
Souboj hrnků – organizace a zpracování
výsledků keramické soutěže – třídění hlasů,
e-mailová pošta, losování
Moje nejoblíbenější kniha – ilustrace,
společné čtení, čtenářská anketa, kvízy
Mezinárodní den mateřského jazyka –
oslava českého jazyka

1-6

1, 3, 5, 6
3, 5, 6

Lidé kolem nás
Znáš cenu peněz? Besedujeme o plýtvání –
jídlem, penězi, energií, jak můžeme šetřit…
Šití drobné hračky pro maminku…

4, 5
1- 6

Lidé a čas
Jak technika pomáhá – škodí – vyprávění,
pokusy, spotřebiče, bezpečnost
Jak se dříve bydlelo - pátráme, jak se žilo
na hradech a zámcích, vytvoříme společné
hradní město

1 -6
1, 2, 3, 6

Rozmanitosti přírody
Naši chlupatí miláčci – domácí mazlíčci,
péče, starosti, radosti chovatele, výtvarné
činnosti, pozvání chovatele, beseda se
zvířátky

1, 2, 4, 6

Člověk a jeho zdraví
Péče o zdravé zuby – den pro zubní kartáček

1, 2, 3

BŘEZEN
Místo, kde žijeme
Jarní tradice a svátky
Vyrábíme a zdobíme okolí velikonočními
vajíčky a zvířátky
Využíváme odpadový materiál
Zpíváme písně a tancujeme jarní tanečky
Uklízíme na zahradě

1, 2, 6
1, 2, 6
5, 6
3, 6
2, 3, 4, 5, 6

Lidé kolem nás
Pátráme, kdo byl J.A.Komenský
Oslavíme Den učitelů
Procvičování bezpečného chování na silnici

1, 2, 3
1, 6
1-6

Lidé a čas
Řemesla našich dědečků a babiček –
hrajeme si na stará řemesla

1, 5, 6

Rozmanitost přírody
Ptačí týden – pozorujeme život v oblacích,
mláďata a hnízda, víme, jak se chovat
v přírodě, vytváříme ptáčky z různých
materiálů
Jak se budí semínko – sázíme jarní obilíčko,
kreslíme film o růstu, čteme s Křemílkem a
Vochomůrkou, vymýšlíme zaklínadlo na
probuzení přírody
Světový den vody – pošli přání po vodě

1 -6

2, 3, 4, 6

5

Člověk a jeho zdraví
Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění,
vyprávíme si, jak zvládnout nebezpečné
situace, jak zachovat chladnou hlavu a jak si
přivolat pomoc
Prohlubujeme si znalosti v pravidlech
míčových her, férová hra

1-6

6

DUBEN
Místo, kde žijeme
Pohádková noc s Andersenem
Hrajeme si na novináře

1-6
1, 2, 3, 4

Lidé kolem nás
Všude žijí lidé – pohádky z různých zemí,
ilustrace z dalekých krajů, pozdravy
různými jazyky, hračky a hry dětí jiných
kontinentů, exotické ovoce a jídlo
Jarní říkadla a básničky pro radost druhým

1-6

3, 6

Lidé a čas
Spěchej pomalu! Úrazy a zbytečná zranění
Lidové písně o jarní přírodě, polní práci,
dramatizace a tanečky

1, 3, 5, 6
1, 2, 6

Rozmanitosti přírody
Zvuky a barvy přírody, pozorování a
porovnávání, poznávání podle atlasů a
herbářů, bystříme své smysly
Den Země – oslava naší planety, jak by se
dalo zlepšit naše prostředí, jak chránit naše
přírodní bohatství, vyhledávání v atlasech a
na internetu chráněné a ohrožené živočichy,
pošleme zemi přání a poselství

1, 2, 5, 6

1-6

Člověk a jeho zdraví
Doktor Bolíto – lékárnička a ošetřování
drobných poranění, učíme se zásadám první
pomoci, opakujeme důležitá telefonní čísla
Světový den zdraví – jak ho neztratit…

1-6

3, 4, 5, 6

KVĚTEN
Místo, kde žijeme
Vzpomínka na významné dny osvobození

1 -6

Lidé kolem nás
Den matek – co pro nás znamená maminka,
dárek pro radost, básničkový – písničkový
dárek
Návštěva divadla nebo koncertu – chování,
oblečení, tleskání,…dramatizace loutkových
pohádek nebo improvizovaný koncert dětí,
které hrají na hudební nástroj a ověření si
znalostí společenského chování, malujeme
hudební nástroje…

1, 3, 4, 6

1, 2, 4, 6

Lidé a čas
Besedujeme nad fotogalerii, co jsme za celý
rok ve škole všechno stihli, čím jsme se
bavili, co jsme se naučili

1 -6

Rozmanitosti přírody
Příběhy Ferdy Mravence – pozorujeme
hmyz na zahradě, zkoumáme obydlí
pavoučků, ochrana mraveniště, poznávání
hmyzích druhů v našem okolí
Přesazujeme a pečujeme o pokojové květiny
Porovnáváme změny přírody - roční období

1, 2, 6

1, 2, 5, 6
1-6

Člověk a jeho zdraví
Houby s octem- aneb – umíme je poznávat?
Jedovaté a jedlé houby, výtvarné ztvárnění
různých druhů, které známe ( popřípadě
přidáme i rozdělení jedovatých rostlin
v našem okolí)

6

ČERVEN
Místo, kde žijeme
Hrajeme si na průvodce naší obcí a
provádíme hosty nejkrásnějšími a
nejzajímavějšími kouty naší vesnice.

1, 5

Lidé kolem nás
Den naopak – netradiční oslava svátku všech 1 - 6
dětí
Den řádů a vyznamenání – hodnocení
celoroční činnosti a předání diplomů
Lidé a čas
Naplánuj si prázdniny – plán aktivit, které
by děti chtěly stihnout o prázdninách – vše
pak porovnáme na začátku nového školního
roku – co se podařilo, co jsme zvládli
navíc…
Na co nesmím zapomenout o
prázdninách…bezpečnost.
Tajný závod – na každém kroku tě čeká úkol
– co jsem se naučili..

1, 2, 6

1-6

Rozmanitosti přírody
Výstavka neobvyklých přírodnin a nálezů ze
zahrady a vycházek, pokusy s přírodninami

4, 5, 6

Člověk a jeho zdraví
Cyklistické závody u příležitosti výročí
Lidické tragédie O MEDAILI LIDICKÉ
TRNKY
Sportování na zahradě

1-6

6

Závěr
ŠVP pro školní družinu vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí ŠVP
ZŠ Liptál, jehož motivační název Škola pro život vychází z několikaleté snahy o inovaci
pedagogického procesu a života školy. Škola je místem, kde je žák motivován a podporován
k aktivnímu učení, k řešení problémů a k sociálním dovednostem využitelných v praktickém
životě. Vytváříme pohodové pracovní prostředí, ve kterém jsou děti, rodiče i pracovníci školy
partnery, kteří vzájemně spolupracují tak, aby každé dítě při respektování jeho individuality
dosáhlo maximálních výsledků.
Petra Pilná
vychovatelka ŠD při ZŠ Liptál

