PLÁN ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO KLUBU HERŠPICE
pro školní rok 2018/19
1. Úvod
Školní klub poskytuje dětem příležitosti ke smysluplnému naplňování volného času. Nabídkou
různých činností přispívá k výchově a rozvoji osobnosti.
Plán je sestaven z osvědčených individuálních i společných aktivit – je možné uskutečňovat i
dílčí úpravy a změny podle aktuální situace, možností, potřeb dětí a počasí. Pracujeme
operativně, kreativně.

2. Cíle
 Zaměřit se na soužití dětí v kolektivu - vést děti k vzájemnému respektování, toleranci,
komunikaci, vytváření dobrých kamarádských vztahů. Rozvíjet vzájemnou spolupráci.
 Vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoji kreativního myšlení, podporovat představivost,
fantazii, estetické vnímání.
 Zájmovou činností prohlubovat všeobecné vzdělávání, rozšiřování vědomostí.
 Sportovní činností přispívat k fyzické a pohybové zdatnosti dětí.
 Rozvíjet zájem o přírodu, ochranu životního prostředí, vztah a cit ke zvířatům.
 Při pracovních a výtvarných činnostech se učit zvládnout různé techniky.
 Prevence rizikového chování.
 Rozvoj řeči a komunikace.
 Estetická výchova.

3. Pravidelné a stálé činnosti
 Stolní a didaktické hry, hry pro trénink paměti, konstruktivní hry - stavebnice, lego mozaiky,
puzzle, kolektivní hry, soutěže, četba dětské literatury, vyprávění, neformální besedy, poslech
hudby, písniček, hádanky, práce s encyklopediemi.
 Hry cvičící pozornost, paměť, postřeh.
 Pohybová aktivita v přírodě, na hřišti, v tělocvičně – cvičení na nářadí, míčové hry, soutěže
družstev, jógové cviky, strečink.
 Ruční práce – výroba dekorace, hraček, navlékání korálků, vyšívání apod.
 Výtvarná činnost - malování různými technikami, kreslení, omalovánky.
 Komunitní kruh - beseda v kruhu – zahájení týdne – víkendové zážitky.
 Shromažďování odpadového materiálu pro ruční práce – výrobu.
 Příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, procvičování učiva, čtení, výukové programy
na PC.
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4. Měsíční plán činností
ZÁŘÍ
Máme nové kamarády












Zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky do kolektivu.
Vzájemně se seznamujeme, povídáme si o sobě a své rodině.
Vytváříme společně pravidla chování tak, abychom se všichni cítili dobře.
Poučení o bezpečnosti ve školním klubu, venku, na silnici, na hřišti, v přírodě.
Seznamujeme se s režimem ve ŠD, co všechno za den stihneme, jak rozlišit zábavu a
povinnosti.
Vyprávění o tom, jak jsme prožili prázdniny, kreslení zážitku z prázdnin.
Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc,
malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod.
Pohybové a sportovní hry na hřišti a zahradě.
Tematické vycházky (příroda v období babího léta, pozorování světla a stínu, určování času
podle Slunce).
Malování na chodník.
28.9. – Den české státnosti – vysvětlení, povídání o našem státě. Výtvarná práce k tématu –
státní symboly ČR.

ŘÍJEN
Podzimní příroda kolem nás











Přírodovědné vycházky – podzimní příroda, poznávání přírodnin, zvířat, jak se mění stromy a
květiny, sběr přírodnin na výtvarnou a pracovní činnost.
Podzimní příroda – co se děje v přírodě na podzim, o počasí.
Tematické vycházky – místo kde žijeme, náš domov.
Vycházka do Jalového dvora.
Výroba draků z papíru drakiáda.
Výtvarné práce k tématu příroda, výrobky z přírodnin.
20. 10. Den stromů – výroba stromu dle své vlastní fantazie, nálady, přání.
Učíme se rozeznávat stromy, jehličnany, jak se chováme v lese, jaká lesní zvířátka známe a
jak chráníme přírodu.
Uzlování, KPZ (krabička první záchrany), testy, soutěže znalostí na téma příroda.
31. 10. Halloween – vysvětlení (vznik, původ). Výtvarná práce – výroba strašidel, kresba
k tématu.
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LISTOPAD
Pečujeme o své zdraví
 Střídání ročních období, měsíce, dny v týdnu.
 Základní poznatky o lidském těle a jeho hlavní funkce.
 Naše zdraví – zdravý životní styl, zdravá výživa, dodržování pitného režimu, zdravý spánek.
Péče o chrup.
 Co je to imunita, jak se chránit před infekcí.
 Jak je důležitý pohyb.
 Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá
telefonní čísla pro přivolání pomoci.
 Umět pomoci sobě i kamarádovi.
 13. 11. Mezinárodní den nevidomých – zkouška, jak se žije nevidomým (činnosti provedené
poslepu.
 Jak se chovat k cizím lidem – ne všichni jsou hodni.
 Naučíme se Morseovu abecedu a pak budeme luštit tajné vzkazy.

PROSINEC
Nastal čas vánoční









Čert a Mikuláš – nadílka, mikulášská diskotéka.
Výtvarná činnost k tématu - výroba čerta.
Práce s keramickou hlínou.
Výroba vánočních dárků, přáníček, vánoční výzdoba třídy.
Vánoční výzdoba klubovny.
Sledování filmu pro děti.
Vánoční dílničky – výtvarná činnost s rodiči.
Vánoční besídka – rozbalování dárečků, pohoštění, zpěv koled, diskotéka.

LEDEN
Paní zima kraluje
 Zimní radovánky - hry na sněhu, bobování, stavění sněhuláků, zimní sporty.
 Zimní příroda – vycházky do zimní přírody, pozorování, krmení ptáčků, zvířátek, pozorování
stop ve sněhu.
 Výtvarná činnost se zimní tématikou.
 Tři králové – výtvarná činnost k tématu.
 Orientujeme se v čase.
 Turnaje ve stolních hrách.
 Sport v tělocvičně – cvičení na nářadí, sportovní hry, soutěže, fotbal, protahovací cviky.
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ÚNOR
Máme rádi společnost a umění








Hudební školička - seznamování s hudbou, poznáváme hudební nástroje, skladatele hudby.
Kultura – divadla, výstavy, koncerty, muzea – seznámení, testy, soutěže.
Hrajeme loutkové a maňáskové divadlo.
Nácvik divadelního představení – dramatizace pohádky.
Pěvecká soutěž.
Taneční a rytmické hry, cvičení podle hudby.
Výroba papírových karnevalových masek – karneval ve školním klubu – zábavné odpoledne
se soutěžemi.
 Z pohádky do pohádky – četba pohádek, výtvarná činnost zaměřená na pohádkové
postavičky, pohádkové testy, didaktické hry s pohádkovou tematikou.
 Sport v tělocvičně – cvičení na nářadí, sportovní hry, soutěže, fotbal, protahovací cviky.

BŘEZEN
Kniha - nejlepší přítel člověka
 Březen – měsíc knihy – seznámení s literaturou, povídání o spisovatelích, o tom co pro nás
kniha znamená, jak vzniká.
 Činnosti k tématu Kniha – četba, návštěva knihovny, výroba záložky.
 Práce s časopisy – čtení, křížovky, sudoku, hádanky.
 Výtvarná soutěž – ilustrace oblíbených knih, každý donese svou oblíbenou knihu.
 Vítání jara - jarní výzdoba třídy.
 Příroda se probouzí, vycházky do přírody a pozorování změn v ní.
 21. 3. Den divadla – zahrajeme si divadlo.
 22. 3. Světový den vody – připomenutí důležitosti vody, kde se bere, jak ji chránit, atp.
 28. 3. Den učitelů – chtěl bys být učitel? Proč ano, proč ne?

DUBEN
Naše Země
 1. 4. Den ptactva – známe základní ptáky? Pomůže nám atlas a encyklopedie ptáků.
 22. 4. Den Země – výtvarná práce k tématu „Naše planeta Země“.
 Ekologické okénko - třídění odpadu, recyklace – rozhovory, názory. Hry s ekologickou
tématikou, výtvarná činnost k tématu ekologie.
 Velikonoce – zvyky, tradice, barvení vajíček, výzdoba třídy, výroba velikonočních dekorací.
 Čarodějnice – výroba dekorací, kresba, malba k tématu.
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Sázení kytiček
Zvířátka - v lese, na louce, u vody, na dvoře, v ZOO.
Výtvarná práce k tématu zvířátka.
Četba k tématu – bajky o zvířátkách, encyklopedie.
Podmořský svět – co je to moře, život v něm, výtvarná práce – „Život pod hladinou moře“,
Výtvarná práce s mušličkami, kamínky.

KVĚTEN
Moje rodina
 14. 5. Den matek – výroba dárečku a přáníčka pro maminku.
 15. 5. Den rodiny - Mám rád svoji rodinu, co pro mne rodina znamená, náš dům – výtvarná
práce.
 Pracovní profese- povídání, čím budu.
 Máme rádi zvířata – povídání o domácích zvířátkách, mláďatech. Co obnáší starat se o zvíře
doma. Kresba nejoblíbenějšího zvířete. Výrobky se zvířecí tematikou.
 Kvetoucí příroda – vycházky do přírody, poznáváme a sbíráme květiny do herbáře.
 Malování na chodník.
 Výtvarná činnost s jarní tématikou.
 Sportovní pětiboj

ČERVEN
Jak si užíváme léto








1. 6. Mezinárodní den dětí – zábavné odpoledne (soutěže na hřišti, občerstvení.
Léto – pestrost v přírodě (výroba herbáře).
18. 6. Den otců – nezapomeneme ani na své tatínky, vyrobíme dárek pro chlapy.
Těšíme se na prázdniny – výzdoba třídy.
Vycházka do Jalového dvora – jízda na koni.
Hry v přírodě, na hřišti, na zahradě.
Bezpečnost o prázdninách – zopakování bezpečného chování o prázdninách.

HURÁ PRÁZDNINY!

Vypracoval: Bc. Jitka Kopecká - vychovatelka
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