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Kouzelná hrací kostka 
 

ŠVP ŠD při ZŠ a MŠ Vítězná, okres Trutnov 

 

 
 

 

Kostka 

- společným hraním podporujeme pozitivní vztahy, poznáváme se, 

               pomáháme kamarádovi, uvědomujeme si svá práva, povinnosti  

               i odpovědnosti za své činy. 

- symbol zábavy a odpočinku 
- změny v přírodě 
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zastoupená ředitelkou Mgr., Bc. Elenou Lahučkou 

kontakty:  

pevná linka:     499 395 268 

mobilní spojení ředitelka školy:  733 712 313 

mobilní spojení ŠD:    739 369 976 

E – mail: skola@zsvitezna.cz  

 

adresa:      Kocléřov 12 

                   544 62 Vítězná  

 

zřizovatel:      Obec Vítězná se sídlem Vítězná 123 

 

 

 

 

 

Dílčí cíl: osobnostní a sociální výchova 

 

Činnosti: rekreační, pracovní, přírodovědné, estetické, sportovní, odpočinkové 

 

 

mailto:skola@zsvitezna.cz
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Charakteristika ŠD 
 

Naše ŠD nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 

odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením a individuální prací. 

 U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je 

k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat jeden druhého.  

 Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí. 

 Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný. Vedeme žáky k tvořivosti a 

rozvíjíme jejich estetické vnímání. 

 Úkolem naší práce je položit základy schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy. 

 Od 1. třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti, rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 

 Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své 

zkušenosti a dovednosti mladším.  

 Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého. 

 Naše ŠD má jedno oddělení, umístěné v přízemí budovy školy, ve kterém se scházejí žáci od 1. 

do 5. ročníku.  

 Vychovatelka splňuje plnou kvalifikovanost se zaměřením na výtvarnou a sportovní činnost. 

Odborné zaměření se prohlubuje. 

  Provoz máme zajištěn od 6:45-7:45 hod a od 11:30 - 16:00hod.  

 Žáci rádi navštěvují ranní družinu, součástí které je také ranní cvičení s prvky jógy a dechovým 

cvičením na přípravu a zklidnění před výukou. 

 Prostory ŠD tvoří poměrně velká třída, ve které je nový nábytek, odpovídající věku a potřebám 

žáků.  

 Žáci zde mají mnoho her, stolní fotbal, kočárky, panenky, stavebnice, knihovnu. Snažíme se o 

další doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné a sportovní činnosti (podle 

zájmů a potřeb žáků). 

 Žákům se plánuje také rekonstrukce WC zázemí. 

 Kromě prostoru ŠD využíváme i hřiště, které je hned u školy, okolní pěknou přírodu (k 

vycházkám), velké travnaté hřiště a les (nedaleko školy). 

 V odpoledních hodinách nabízíme zájmové kroužky v budově školy nebo OU. 

 Ve spolupráce s třídní učitelkou pracujeme se žáky vyžadující speciální péči.  
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 Zapojujeme se do akcí ve škole (dárečky prvňáčkům, zápis do 1. třídy, výzdoba školy, vánoční 

besídka, pásmo ke Dni matek, Den země, úklid v okolí školy a jiné). 

 Spolupracujeme s mateřskou školou (návštěva budoucích prvňáčků, divadelní představení a 

jiné) 

 Rodiče jsou pravidelně seznamováni s provozem ŠD a jejími akcemi. Mají možnost denně 

hovořit s vychovatelkou. 

 Školní jídelna je mimo budovu ZŠ, záležitosti se stravováním jsou projednávány v jídelním 

zařízení. Žáci si jídlo pochvalují a paní kuchařky mají rádi. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

- se ZŠ Podharť ve Dvoře Králové nad Labem (kam odchází žáci po 5. ročníku) 

- se ZŠ Schulzovy sady (kam žáci odchází po 5. ročníku) 

 

 

Cíle výchovně vzdělávací práce  
 

Cílem výchovy v ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. 

Pří každodenní práci se žáky má vychovatelka na zřeteli cíle stanovené RVP ZV. 

 

Cíle RVP ZV 
 

1 - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

2 - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

3 - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

4 - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

5.- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, 
uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

6 - vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city a chování, jednání a v prožívání životních 
situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 

7 - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví 
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8 - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 
učit je žít společně s ostatními lidmi 

9 - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu 
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní 
orientaci 

 
Cíle výchovně vzdělávací práce konkrétně 
 

A) Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Dílčí cíle: 

stolování, základní hygienické návyky, relaxace, besedy o zdraví, výživě, dodržování 

hygienických návyků 
 

B) Posilování komunikačních dovedností 

Dílčí cíle:  

rozhovor, komunikace, s kamarádem, práce s časopisy, kultivovat slovní a mimoslovní projev, rozvíjet 

slovní zásobu a schopnosti ji přiměřeně používat 

 

C) Zvyšování sociálních kompetencí 

Dílčí cíle:  

soutěže, rozvoj tvořivé činnosti, skupinové činnosti, pěstovat pracovní návyky a dovednosti 

 

D) Schopnost najít si své místo ve skupině a společnosti 

Dílčí cíle:  

soutěže družstev, dramatizace, modelové situace, umění naslouchat 

 

E) Formování životních postojů 

Dílčí cíle:  

řešení dopravních situací, úklid okolí školy, vycházky 

 

F) Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování 
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Dílčí cíle:  

besedy, vycházky do přírody, dramatizace, vedení k odpovědnosti za své chování a přijímání důsledků 

 

Cílem činností v naší ŠD je rozvíjení těchto klíčových kompetencí (KK): 

KK1. k učení 

KK2. k řešení problémů 

KK3. komunikativní 

KK4. sociální a personální 

KK5. občanské a činnostní 

KK6. pracovní a trávení volného času 

 

V souvislosti s těmito kompetencemi jsou tyto očekávané výstupy (OV): 

1. Žáci rozumí tomu, co znamená aktivní trávení času.  

2. Mají vytvořený kladný vztah k pohybu, sportu.  

3. Umí samostatně pracovat, rozhodovat se. 

4. Žáci jsou tvořivé a zručné. 

5. Mají radost z procesu tvoření. 

6. Umí používat pracovní a ochranné pomůcky. 

7. Mají kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí. 

8. Umí objektivně hodnotit své chování. 

9. Znají pravidla soužití. 

10. Umí dokončit svou práci, odpočívat, relaxovat, naslouchat druhým. 

11. Zapojují se do společných činností. 

12. Umí pojmenovat svůj problém, hledat řešení. 

13. Spolupodílí se na tvorbě plánů a přípravě činností 

14. Umí se chovat odpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních. 

 

Obsah výchovně vzdělávací práce 

Celoroční úkoly: 

1. Zaměříme se na propagaci činností ŠD (obecní zpravodaj, výstavy na škole, obci). 

2. Zlepšíme spolupráci s rodiči. 
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3. Zapojíme žáky do plánování a organizování činností ŠD. 

4. Nadále se budeme věnovat osvědčeným soutěžím s ekologickou a přírodovědnou tematikou. 

5. Budeme rozšiřovat pracovní a výtvarné činnosti a práci s novými materiály a práci  

    s keramickou hlínou. 

 

 

Příležitostné a každoroční akce: 

- zahajujeme školní rok a vítáme nové žáky v ŠD 

- drakiáda 

- Mikulášská besídka 

- vánoční besídka 

- dětský karneval 

- besídka pro maminky 

- návštěva  budoucích prvňáčků 

- návštěva MŠ s připraveným programem 

- dětský den – sportovní odpoledne 

- rozloučení s páťáky  

- barevný den (opakující se každý měsíc) 

- rej čarodějnic s táborákem a opékáním buřtů 

- vánoční a velikonoční dílna 

- příprava programu na den obce 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme průběžně zvláštní pozornost vždy ve 

spolupráci s třídní učitelkou a to podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění. 

Žáci se dobře zařazují a začleňují do volnočasových aktivit.  

Talentovaným žákům nabízíme další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 
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Podmínky pro přijímání žáků do ŠD 

Naši školní družinu mohou navštěvovat všechny žáci naší školy za úplatu. Mají zde veškeré materiální 

zabezpečení. 

 

Výstup evaluace ŠD 

SWOT ANALÝZA  

S: 

Vlastní prostory pro zájmovou činnost 

hřiště u školy 

dostupnost přírody – les 

využití tělocvičny 

dobrá spolupráce s vedením školy  

dobrá spolupráce s MŠ  

dobrá spolupráce se zřizovatelem  

kvalifikovanost 

 

W: 

občasná neukázněnost, občasná vulgárnost 

vztah k zařízení školní družiny 

vztah dětí mezi sebou 

odchody ze ŠD narušují činnost 

dojíždějící žáci odjezdy autobusů 

 

O: 

zlepšení propagace ŠD 

kontakty na časopis obce 
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Sdružení Obcí Podkrkonoší 

kulturní akce (Vánoce, Velikonoce, čarodějnice, Den matek,  

zájmové kroužky 

soutěže 

projekty – nástěnky, výstavky z akcí 

 

T: 

autobusové spojení, odliv žáků do města 

odčerpávání žáků do kroužků 

kroužky v odpolední době 

negativní nálada mimo školu, pomluvy, lži 

špatné mínění o ŠD mezi rodiči 

 

Program ŠD 

PODZIM  

 

Odpočinková činnost 
VVS – besedujeme a vyprávíme s žáky, společně čteme, hrajeme stolní společenské hry, kreslíme,    

audiopohádky, pracujeme s dětskými časopisy. 

 

K.K. 1,3,5,4,6,2 

 

Rekreační činnost 
VVS – denně chodíme na vycházky do přírody, závodíme na hřišti, v tělocvičně, společně zpíváme, 

hrajeme hry se zpěvem, dramatizujeme pohádky. 

K.K. 1,3,5,6 
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Zájmová činnost: 

Pracovní činnost  

VVS – pracujeme se stavebnicemi – vyrábíme z papíru (origami), z přírodního podzimního materiálu, 

tvoříme z přírodního materiálu, při práci využíváme různých materiálů. Vyrábíme koláže (roční období 

– průběžně celý rok) 

K.K. 1,2,3,5,6,4 

 

Přírodovědná činnost  

VVS – pořádáme výstavky z přírodnin, při vycházkách na louku do lesa pozorujeme změny v přírodě 

(zvířata, rostliny brouci), zvířata - čím se krmí. Nasloucháme zvukům přírody, pátráme po lesních 

produktech. 

K.K. 1,2,3,5,6 

 

Vlastivědná činnost  

VVS - poznáváme a pozorujeme různá místa naší obce. Uspořádáme výstavku fotografií naší obce. 

K.K. 1,6,2,5,4 

 

Estetická činnost 

VVS – kreslíme lesy, plody, hrajeme si s barvou (rozpíjení, rozfoukávání, otisky), malujeme papírového 

draka, rozlišujeme teplé a studené barvy, hrajeme si na ilustrátora, kreslíme mapy známých míst, učíme 

se podzimní říkadla. 

K.K. 2,5,6,1,3 

 

Sportovní činnost  

VVS -  relaxujeme při tělovýchovných chvilkách, nacvičujeme práci s míčem (házení, chytání, přihrávky), 

pořádáme turistické vycházky s plněním různých úkolů, pouštíme draka, navštěvujeme tělocvičnu, 

využíváme nářadí, soutěžíme, závodíme venku i v tělocvičně. 

K.K. 1,6,3,2 

 

 



 
 

 
Základní škola a Mateřská škola Vítězná, okres Trutnov 
Kocléřov 12 
544 62 Vítězná 
www.zsvitezna.cz 
 

 
Základní škola a Mateřská škola Vítězná, okres Trutnov, Kocléřov 12, 544 62 Vítězná 

IČO: 70999571 | IZO: 102578940 | RED_IZO: 650047443 
Tel: 499 395 268, e-mail: skola@zsvitezna.cz 

 

11 

Dopravní činnost  

VVS – povídáme si o cestě do školy, domů, zajímáme se o dopravní značky v našem okolí (o čem nás 

informují, co nám nařizují, co dovolují). Při vycházkách sledujeme dodržování pravidel pro chodce. 

Hrajeme si na přepravu hromadnými dopravními prostředky. 

K.K. 1,2,4,6,3,5 

 

Příprava na vyučování 

 

VVS - udržujeme pořádek v ŠD, školní aktovce a svých věcech.  Procvičujeme a opakujeme si poznatky 

formou hádanek, didaktických her a výchovných programů PC. Pomocí říkadel a básniček cvičíme 

rytmus a melodii jazyka. 

K.K. 6,2,1,5,5 

 

ZIMA  

 

Odpočinková činnost 

 

VVS - hovoříme s dětmi o jejich zážitcích a přáních, hrajeme stolní hry, hádáme hádanky, pracujeme s 

knihami v knihovně ŠD, čteme podle přání dětí – pohádky, sledujeme video. Začínáme pracovat 

s internetem. 

K.K. 1,2,3,4,5,6 

 

Rekreační činnost 

VVS – na vycházky chodíme podle počasí (hry na sněhu, klouzání), soutěžíme ve stavění sněhuláka, 

sněhové stavby. Za nepříznivého počasí - tělovýchovné chvilky  v ŠD nebo v tělocvičně 

K.K. 1,3,5,6 

 

Zájmová činnost: 

Pracovní činnost  
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VVS -  připravujeme vánoční výzdobu v ŠD i ostatních prostorách, vyrábíme drobné symbolické dárky, 

vánoční přání, ozdoby. Vyrábíme dárečky k zápisu do 1. třídy. Pracujeme s papírem (vytrhávání, 

skládání) - Mikuláš, čert, anděl, sestavujeme prostorové stavby z různých konstruktivních stavebnic, 

pečeme vánoční cukroví, vytváříme betlém, vyrábíme jednoduché krmítko, vyrábíme masopustní 

masku, zimní dekorace. 

K.K. 6,2,1,5,4 

 

Přírodovědná činnost  

VVS -  při vycházkách si vyprávíme o zvířatech, pozorujeme a poznáváme stopy zvířat ve sněhu (odlitky). 

Pomáháme zvířatům přežít zimu (dáváme krmení do krmelců a krmítek, zdobíme stromy v lese). 

K.K. 1,2,3,6,4,5 

 

Vlastivědná činnost 

VVS – při vycházkách   pozorujeme výzdobu vesnice, navštívíme mateřskou školku (srovnáváme, co 

umíme my a co děti ze školky). Besedujeme o významných událostech naší obce. 

K.K. 3,4,5,1 

 

Estetická 

VVS – připravujeme vánoční besídku, vyprávíme o Vánocích, připomínáme si vánoční zvyky (dbáme na 

bezpečnou manipulaci s ohněm), využíváme různých technik při kreslení, malování zimní přírody, 

ilustrace k pohádkám, zkoušíme výrobu ručního papíru, vyprávíme si o masopustních zvycích, 

vyzdobíme si družinu maskami. 

K.K. 3,6,1,2,5,4 

 

Sportovní  

VVS -  vyprávíme si o různých sportech, trénujeme různé hry v tělocvičně (připomenutí pravidel). 

Připravujeme hry pro sportovní odpoledne (venku nebo tělocvičně). Hrajeme hry na sněhu, chodíme 

na vycházky spojené s překonáváním přírodních překážek, závodíme v zimních sportech, 

zdokonalujeme míčové hry v tělocvičně. 

K.K. 2,3,6,4,5,1 
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Dopravní  

VVS – vyprávíme si o různých dopravních situacích, hledáme ve vesnici dopravní značeni (přechod – 

zebra, semafor). Soutěžíme ve znalosti dopravních značek. Kreslíme plánky obce a hledáme 

nebezpečná místa. 

K.K. 1,2,6,3,5 

 

Příprava na vyučování 

VVS - pečujeme průběžně o učebnice, sešity a jiné pomůcky. Připomínáme si své povinnosti. Dbáme o 

svůj estetický vzhled. Využíváme počítačové programy a didaktické hry k procvičování a opakování 

učiva. Pracujeme s gesty (pantomimické vyjádření různých situací). 

K.K. 1,2,3,6,5 

 

JARO 

 

Odpočinková činnost 

VVS – vedeme individuální rozhovory s žáky, čteme z knih pověstí, čteme si o zvycích spojených s jarem  

, obkreslujeme, vybarvujeme tematické omalovánky, posloucháme pohádky, videofilmy,             

hádanky, hlavolamy. 

K.K.2,6,3,1,4,5 

 

Rekreační činnost: 

VVS – při vycházkách pozorujeme jarní přírodu (změny, rozdíly), besedujeme nad obrázky ptáků, 

květin, stromů. Pořádáme jednoduché soutěže, „školku“ s míčem, švihadlem, skáčeme panáka. 

Chodíme denně na školní hřiště. Seznamujeme se s novými hudebně/pohybovými hrami. Soutěž ve hře 

„Člověče nezlob se“. 

K.K. 1,2,3,4,6,5 

 

Zájmová činnost: 

Pracovní  

VVS – hovoříme s dětmi o práci na zahradě, přesazujeme a pečujeme o květiny v ŠD.  Povídáme si o 

květinách a jejich podmínkách k životu. Pracujeme s papírem (skládanky a vystřihovánky, s textilem, 
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koláže). Malujeme a zdobíme kraslice, vyrábíme pomlázky. Sbíráme léčivé byliny, vyrábíme leporelo/ 

knížku, dárky pro radost maminkám. 

K.K. 1,3,4,5,6,2 

 

Přírodovědná činnost 

VVS – pozorujeme změny v přírodě (vycházky). Besedujeme, jak můžeme přispívat svou prací k její 

ochraně. Při vycházkách pozorujeme a poznáváme jarní květiny a byliny, stromy. Vedeme rozhovory, 

jaké nám hrozí nebezpečí v přírodě, o chování v přírodě. Vyhledáváme mláďata domácích zvířat, 

pozorujeme je a vyprávíme si o nich. Přemýšlíme, co znamenají ptáci v našem životě a hledáme 

informace o nich (pracujeme s PC). 

K.K. 1,3,6,5,4,2 

 

Vlastivědná činnost 

VVS – seznamujeme se s pověstmi a příběhy našeho regionu, obce. Navštívíme nejbližší město. 

Pracujeme s internetem. Učíme se určovat různými postupy světové strany. Při vycházkách 

porovnáváme současnost s minulostí. 

K.k. 1,3,5,6,2 

 

Estetická činnost 

VVS – kreslíme a malujeme jarní náměty, oblíbené zvíře (používáme různé techniky), dramatizujeme 

pohádky se zvířecím hrdinou. Ilustrujeme pohádky, zdobíme hernu a okna symboly Velikonoc. Učíme 

se koledy, zpíváme písně, recitujeme o jaru. Besedujeme na téma alkohol, drogy, krádeže a řešíme 

prevenci. Příprava besídky ke Dni matek. 

K.K. 1,6,3,5,4 

 

Sportovní činnost 

VVS – organizujeme závodivé a sportovní hry (individuální i ve skupinách, na hřišti i v tělocvičně). 

Hrajeme hry podporující tělesnou zdatnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě. 

K.K. 6,3 
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Dopravní činnost  

VVS -           učíme se základní dopravní předpisy pro cyklistu.  Odhalujeme nástrahy na cestách pro 

chodce a cyklisty. Besedujeme o výbavě kola. Soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy a jízdě 

zručnosti na kole, vyrábíme dopravní pexeso. 

K.K. 2,3,4,1,5,6 

 

Příprava na vyučování  

VVS – formou didaktických her zjišťujeme, jak zvládáme probrané učivo. Cvičíme naše smysly, jazyk 

(hádanky, jazykolamy, dechová cvičení, doplňovačky). Čteme s porozuměním a správnou artikulací 

z knih a časopisu. Seznamujeme se s PC – pracujeme ve WORDU. 

K.K. 1,3,5,4,6 

 

LÉTO 

 

Odpočinková činnost 

VVS – vyprávíme si a besedujeme na téma „Léto a prázdniny“. Čteme s donesených knížek o zvířatech. 

Hrajeme stolní společenské hry. Kreslíme podle vlastní fantazie. 

K.K. 2,6,3,1,4,5 

 

Rekreační činnost 

VVS – chodíme do přírody (volné hry, řízené hry). V hudebních chvilkách opakujeme známé písničky 

(hudební doprovod). Při vycházkách na louku, do lesa, do okolí školy – pozorujeme změny, které 

nastávají. 

K.K. 5,6,1,3,2 

 

Zájmová činnost: 

Pracovní činnost 

VVS – při vycházkách do lesa stavíme z přírodních materiálů. Vymýšlíme a stavíme pomocí 

konstruktivních stavebnic (ideální vesnice, fantastické zvíře aj.). Pracujeme s vystřihovánkami (lepíme, 

stříháme, sestavujeme) . 
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K.K. 2,5,5,1,4,6 

 

Přírodovědná činnost 

VVS – povídáme si o životě zvířat ve volné  přírodě i v zajetí. Sbíráme a lisujeme květiny (tvoříme 

herbáře lučních, léčivých rostlin). Při určování rostlin používáme klíče k určení rostlin. 

K.K. 3,6,1,2 

 

Estetická činnost 

VVS – při vycházkách shromažďujeme přírodniny, pracujeme s přírodními strukturami, obtiskujeme. 

Vyrábíme obrázky (kolorujeme, kreslíme). Malujeme na téma „Léto a prázdniny“. 

K.K. 1,6 

 

Sportovní činnost  

VVS – soutěžíme a závodíme v různých disciplínách (na hřišti, tělocvičně). Učíme se diskotance. 

Pořádáme turistické vycházky do lesa (s různými hrami a úkoly). 

K.K. 3,4,5,6,1,2 

 

Dopravní činnost 

VVS -  podle již vyrobených plánků umisťujeme dopravní značky a zdůvodňujeme jejich umístění. 

Orientujeme se na mapě obce. Hrajeme dopravní hry 

K.K. 1,3,5,4,2 

 

Příprava na vyučování  

VVS – procvičujeme získané znalosti formou hádanek, křížovek, doplňovaček. Pracujeme s PC 

K.K. 1,3,2 
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Sebeobslužná činnost (platí pro všechna období) 

VVS: 

Učíme se toleranci a pořádku       K.K. 2,3,4,5,6 

Známe kouzelná slovíčka „děkuji, prosím, omlouvám se“   K.K. 1,2,3,4 

Člověk mezi lidmi „zdravení, oslovování, vyřizování vzkazů“   K.K. 1,2,3,4 

„vzájemné chování – chlapci x dívky“ 

V restauraci a u stolu        K.K. 1,3,5 

(seznamujeme se s pravidly slušného chováni) 

Cvičíme se ve správném stolování      K.K. 3,4 

Učíme se aranžovat květiny, zdobíme stůl     K.K. 1,2,3,5,6 

Soutěžíme v prostírání, chování u stolu      K.K. 1,3 

Připravujeme slavnostní tabuli       K.K. 1,3,5 

V naší jídelně         K.K. 1,2,3,5 

Dodržujeme základní hygienické návyky     K.K. 2,5 

Hodnotíme vzájemně naše chování u stolu 

Dodržujeme zásady správného stolování (denně procvičujeme)   K.K. 1,3 

Kulturní prostředí si připravujeme i při svačinách    K.K. 1,3 

Co vše stihneme během dne (zásady pravidelného denního režimu)  K.K. 1,2,3,6 

Společně připravujeme týdenní plány činnost ŠD    K.K. 1,2 

Naše tělo (vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu)   K.K. 1,3 

Čistota půl zdraví (kontrolujeme běžnou denní hygienu)   K.K. 3,5,6 

Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu     K.K. 1,4,5 

Vyjasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání,     K.K. 1,2,3 

Použití WC, stolování 
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Pracovní, estetická činnost průběžně po celý rok: 

- Staráme se o výzdobu školy, nástěnky na chodbách, v prostorách školy 

- Upravujeme okolí školy (pozemek, trávníky) 
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Dokument je platný na školní rok 2022/2023      

školní rok 2022/2023 

Rozvrh hodin pro žáky 

PO  6:30 – 7:45  11:30  -   16:00 

ÚT  6:30 – 7:45  11:30 -    16:00 

STŘ  6:30 – 7:45  11:30  -  16:00 

ČTV  6:30 – 7:45  11:30  -  16:00 

PÁ  6:30 – 7:45  11:30  -  16:00 

 

Paní vychovatelka: Dagmar Fiedlerová 

Asistentka pedagoga: Monika Hanušová 

Kontakt: 739 369 976 

 

   
 
 


