Základní škola Jedovnice

Nad rybníkem 401, 679 06
IČO: 620 73 095

Celoroční plán školního klubu 2017/2018
Pravidelné měsíční činnosti:

⦁ Poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí.
⦁ Dodržování správné hygieny, stolování, chování.
⦁ Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, stavebnice.
⦁ Pohybové hry.
⦁ Výtvarné a rukodělné práce.
⦁ Práce s knihou, časopisem, encyklopedií, internetem.
⦁ Využívání počítačové učebny, tělocvičny a školního hřiště.

Září:

Vyplouváme: aneb zase spolu a poznávání nových kamarádů

(zásady slušného chování, navazování přátelských vztahů, respektování

pravidel)

⦁ Zahájení provozu školního klubu.
⦁ Seznámení s vnitřním řádem a režimem školního klubu.
⦁ Poučení o bezpečném chování v tělocvičně, na školním hřišti, na vycházkách.
⦁ Poznávání nových kamarádů – seznamovací hry a aktivity.
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⦁ Procházky v okolí školy, sportování na školním hřišti.
⦁ Výzdoba třídy ŠK na téma: Na vlnách přátelství.
Říjen: Veselé barvy podzimu

(rozvoj vztahu k přírodě)
⦁ Vyhledávání zajímavostí spojených s tímto obdobím.
⦁ Vycházky v okolí školy a pozorování změn v přírodě.
⦁ Výroba draků.
⦁ Historie Halloweenu, výroba halloweenské výzdoby, tvorba pozvánky na
halloweenskou párty, příprava a uskutečnění halloweenské párty ve ŠK.

Listopad: Máme rádi strašidla

(jaké mám zájmy, jaký jsem a jaký bych chtěl být)
⦁ Povídání o našich zájmech (četba, sport, počítačové hry…).
⦁ Turnaj ve stolním fotbálku.
⦁ Dlouhé podzimní večery aneb Hans Christian Andersen: Císařovi nové šaty
(četba, filmová projekce).

⦁ Povídání na téma Dušičky.

Prosinec: Rok s rokem se sešel, vánoční čas zase přišel
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(sny, přání a hodnoty)
⦁ Zimní výzdoba prostor klubu.
⦁ Tvoření adventních věnců.
⦁ Povídání na téma Mikuláš, čert a anděl – tvorba kartiček s říkankou.
⦁ Dopis Ježíškovi.
⦁ Vánoční zvyky a tradice, projekce vánočních koled a pohádek.
⦁ Vánoční besídka (spolupráce se školní družinou).

Leden: Zimní nálada

(vyjadřování svých pocitů)
⦁ Můj vánoční/prázdninový zážitek.
⦁ Povídání na téma Tři králové (četba, filmová projekce, tvoření).
⦁ Zimní radovánky (stavba sněhuláka, koulovaná, sáňkování, bruslení).
⦁ Zimní sporty (oblíbený sport, sportovec) – výtvarné ztvárnění.

Únor: Ve zdravém těle zdravý duch

(ochrana našeho zdraví, zásady zdravé životosprávy)
⦁ Povídání na téma Zdraví a předcházení nemocem.
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⦁ Můj denní program, sestavení jídelníčku, mé oblíbené jídlo.
⦁ Znám své město/vesnici (hledání památek v našem okolí, četba pověstí).
⦁ Valentýnská přáníčka pro naše nejbližší.
Březen: Jaro nás baví

(využití informačních technologií při přípravě na výuku)
⦁ Turnaj ve stolním tenise.
⦁ Cesta kolem světa: vyhledávání na mapě, vyhledávání informací o konkrétní

zemi/městě na internetu a následné zpracování a předání informací spolužákům.
⦁ Vycházky do přírody a pozorování probouzející se přírody.
⦁ Encyklopedie rostlin- poznávání rostlin a jejich výtvarné ztvárnění, vědomostní
soutěže.

⦁ Příprava na Velikonoce.

Duben: Naše zvyky a tradice

(moje rodina, co je pro nás důležité, náš společný čas)
⦁ Výroba velikonoční výzdoby, velikonoční zvyky.
⦁ Jak probíhají Velikonoce v naší rodině? Co doma vyrábíme?
⦁ Sportovní soutěže v tělocvičně.
⦁ Pálení čarodějnic – původ svátku, výroba čarodějnice, vyhlášení nejlepší
čarodějnice, opékání špekáčků.
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Květen: Měsíc bezpečnosti

(poučení o bezpečnosti v silničním provozu, poznávání dopravních značek)
⦁ Poznáváme dopravní značky - příprava na dopravní soutěž (knihy, videa,
vycházky…).

⦁ Dopravní soutěž.
⦁ Mé město- tvoření plánku/mapky mého vysněného města.
⦁ Naše maminka: Den matek- výroba dárků a přání.
⦁ Sportovní týden (pohybové aktivity, soutěžení, vyhlášení nejlepších).
⦁ Červen: Čekáme na prázdniny

(prázdniny bez úrazů, ideální prázdniny)
⦁ Den dětí- zábavné soutěže (spolupráce se školní družinou).
⦁ Čas sportu a pohybu- povídání o netradičních sportech.
⦁ Jak chci strávit prázdniny- výtvarné ztvárnění.
⦁ Ukončení činnosti ŠK .
⦁ Příprava na příměstský tábor.

Mimo těchto plánovaných akcí hrajeme se školním klubem různé stolní, pohybové a

kolektivní hry. Společnými aktivitami rozvíjíme paměť, logické myšlení, podporujeme
sociální dovednosti a tvořivost. Ve školním klubu si také společně rádi povídáme,

chodíme na vycházky a sportujeme. Velkým přínosem je také spolupráce se školní

družinou. Utužujeme tak kolektiv a vzájemné vztahy s mladšími spolužáky. Žáci v rámci
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školního klubu navštěvují také různé vzdělávací kroužky (čtenářský kroužek, dyslektický
kroužek, košíkovou, hudební kroužek aj.)

V Jedovnicích 1. 9. 2017

Mgr. Regina

Psohlavcová

6

