Školní vzdělávací program pro školní družinu

Kdo jsi kamarád, pojď si hrát a poznávat!

Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
Rozsochatec 54
582 72

tel. kontakt do ŠD: 569 628 123

První verze školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Rozsochatec byla platná od 1.9. 2010 do
31.8. 2012.
Přepracovaný školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Rozsochatec je platný od 1.9.2012.
Přepracovaný ŠVP pro základní vzdělávání byl projednán školskou radou dne 20.9. 2012
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1. Charakteristika ŠD
Školní družina v ZŠ a MŠ Rozsochatec má jedno oddělení, které navštěvují děti z 1. – 5. třídy.
ŠD se nachází přízemí budovy ZŠ. Děti mají možnost využívat školní tělocvičnu, která se nachází v těsném sousedství.
Prostory ŠD prošly významnou rekonstrukcí, v rámci ní došlo k obnově vybavení. Děti změnu uvítaly s velkým nadšením a
rádi novou ŠD navštěvují.
V ŠD pracuje jedna vychovatelka. Pro svoji činnost lze využívat nejen vlastní prostory, ale i výše zmíněnou tělocvičnu,
zahradu u ZŠ a přilehlé školní hřiště, stejně tak kmenové třídy ZŠ.
Provozní doba ŠD je od 11.30 do 15.00. Žáci se přihlašují do ŠD zpravidla v měsíci září prostřednictvím
přihlašovacích formulářů. Rodiče (zákonní zástupci) uvedou čas odchodu z ŠD a vychovatelka sleduje zejména to, zda
děti mohou odcházet z ŠD samy či v doprovodu určené osoby. Činnosti a docházka dětí v ŠD je dokumentována v třídní
knize a v docházkovém sešitu. Za ŠD se vybírá měsíční poplatek ve výši 50 Kč.
Družina nabízí dětem široké spektrum činností. V rámci družinového provozu děti navštěvují pestré množství
zájmových kroužků.
Vychovatelka klade velký důraz na rozličné metody práce. Využívá skupinové formy práce, komunitní kruh, formu soutěží
a her. Děti si mohou též individuálně vybírat z několika činností s různými zaměřeními. Vede děti ke vzájemné pomoci a
zpětné vazbě. Děti se mohou zúčastnit různých soutěží, které probíhají v rámci vnitřního života školy, ale i mimo školu.

2. Cíle vzdělávání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a
naplňovali své povinnosti.
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé
vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě.
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními
lidmi.
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi
a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní i profesní orientaci.

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a
prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 sociální a interpersonální kompetence
 občanské kompetence
 kompetence k trávení volného času.

3. Časový plán
Časový plán je zpracován na dobu jednoho vzdělávacího cyklu a je rozdělen do tématických celků. Širší tematické celky
rozpracováváme do menších podtémat. Tematické celky, které jsou součástí školního vzdělávacího programu chápeme
jako širokou nabídku, ze které vybíráme a konkretizujeme dle zájmu dětí. Nabízená témata korespondují se vzdělávacím
oborem Člověk a jeho svět (s RVP). To umožňuje navazovat na učivo ZŠ a dále ho rozšiřovat. Tematické plány jsou na celý
vzdělávací cyklus od 1. do 5. ročníku ZŠ
Časový plán ŠVP školní družiny obsahuje výběr možných činností, ze kterých bude vychovatelka volit podle aktuálního
složení žáků, s nimiž pracuje.
Tento ŠVP je chápán jako materiál, který budeme doplňovat a aktualizovat.

Tématický okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Název tématického bloku
(celku)
RODINA

Podtémata
pro mladší děti

Podtémata
pro starší děti

- rodiče
- sourozenci
- moje povinnosti v domácnosti

- vztahy v rodině
- neúplná rodina
- práce versus zábava
- týrání, zneužívání

- zdravá výživa
- ovoce zelenina
- pitný režim
- správný odpočinek

- zdravý životní styl
- sport
- škodlivé vlivy
- relaxace sport

- základní hygienické návyky
- zdravé zuby
- denní režim
- nemoc

- pohyb, sport
- upevňování režimových návyků
- přenos nemocí

- počítač
- automaty
- volný čas
- kouření, alkohol

- drogy, cigarety, alkohol
- počítače, automaty
- party a starší kamarádi
- prevence v rodině

- jak rostu
- rozdíl dívky / chlapci
- až budu velký/ velká
- co dělají rodiče ?

- prenatální vývoj
- životní potřeby
- jak trávím čas
- čím chci být ?

- dívka – chlapec
- obecné poznatky o stavbě těla
- jak rostu

- stavba těla
- funkce orgánů
- starám se o své tělo

- ohleduplnost
- role učitel, vychovatel, žák
- vztahy k rodičům a dětem
- pomoc kamarádům

- práva a povinnosti žáků
- dítě versus dospělý
- šikana , týrání

- telefonní čísla
- komunikace s cizími lidmi
- na koho se obrátit
- linka bezpečí

- telefonní čísla
- rozlišení kritických situací
- linka bezpečí
- bezpečný internet

- telefonní čísla
- rozlišení drobných úrazů
- dovednost přivolat pomoc
- ošetření drobných poranění

- telefonní čísla
- chování v kritických situacích
- první pomoc
- prevence úrazů

Co je to doma?
ZDRAVÍ ČLOVĚKA
Ve zdravém těle zdravý duch
HYGIENA

Mýt či nemýt?
NEBEZPEČÍ ZÁVISLOSTÍ

Umíš říci ne?
VÝVOJ ČLOVĚKA
Narodil jsem se, jsem tady a co
bude dál ?
MOJE TĚLO

Co mi prospívá ?
SPOLEČENSKÉ VZTAHY

V nouzi poznáš přítele
CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH
SITUACÍCH
Jak pomohu v ohrožení
PRVNÍ POMOC

Dokážu to ?
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Tu, tu auto už je tu

- cesta do školy
- dopravní značky
- role chodec, cyklista

- chování v silničním provozu
- chování v dopravních prostředcích
- dopravní nehoda

Tématický okruh:

Lidé a čas

Název tématického bloku (celku)
REŽIM DNE

Co teď a co potom
ROK, ROČNÍ OBDOBÍ

Jak jde čas
ČAS

Podtémata
pro mladší děti












Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, ukaž mi
ručičko kolik to dělá



KALENDÁŘ



Kdy my svátky máme? Do
kalendáře se podíváme
STÁTNÍ SVÁTKY, VÝZNAMNÉ DNY

Slavíš, slavím, slavíme
PRŮBĚH LIDSKÉHO ŽIVOTA

Od miminka po dědečka
MINULOST PŘEDKŮ

Co dědové neuměli
MINULOST, SOUČASNOST,
BUDOUCNOST














práce a odpočinek
využití volného času
smysluplné volnočasové
aktivity

střídání ročních období
každé období má své
kouzlo
jak si děti hrají
práce na zahradě




změny v přírodě
pranostiky

využití časových údajů
v denním životě
určování času






čas a současnost
určování času v minulosti
letopočet
úcta k času druhých




orientace v kalendáři
významné dny v kalendáři





historické důvody
význam svátků obecně
státní svátky a významné
dny



vývoj novorozence po
stáří
zvláštnosti jednotlivých
etap života
zkušenosti starých lidí
rodokmen
bydlení a oblékání
v minulosti
pracovní podmínky
v minulosti
generace
chápat současnost, jako
výsledek minulosti a
současnost jako
východisko pro
budoucnost
představy o životě
v budoucnosti

měsíce, týdny, dny
v týdnu
datum
svátky dětí
co to jsou svátky
proč se slaví
základní svátky,
významné dny
názvy
tradice




jak rostou, vyvíjím se a
stárnu
vyprávění starých lidí
jak se žilo dříve a dnes





stará řemesla
slavní rodáci
památky




Co bylo, je a bude

budování režimu
dodržování režimu
návyk na pravidelnou
přípravu na vyučování
časový průběh dne
rozvržení času
orientace v čase

Podtémata
pro starší děti

rozlišování dějů
v minulosti, současnosti a
budoucnosti
přeměny potřeb denní
potřeby












REGIONÁLNÍ PAMÁTKY







odkaz dědů, na co můžeme být
hrdí
MÝTY, POVĚSTI Z MINULOSTI
KRAJE A OKOLÍ

seznámení s památkami
vnímat krásu lidských
výtvorů
kultura ve městě
ochrana památek










seznámení s pověstmi
v okolí bydliště a kraje
samostatná interpretace



vysvětlení významu
památek
historie města a regionu
pozorovat památky a
přemýšlet o nich
ochrana kulturních
památek
kulturní dění ve městě a
okolí
co to jsou pověsti, báje,
mýty
vyprávění z pověstí
z města, okolí, z celé vlasti

Babičko vyprávěj

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI





představitelé města
slavní lidé
někteří vládní
představitelé






představitelé města
významní lidé ve městě a
okolí
představitelé vlády
slavní lidé v republice

Tématický okruh: LIDÉ KOLEM NÁS
Název tématického bloku
(celku)

Podtémata
pro mladší děti

Podtémata
pro starší děti

RODINA

- sourozenci
- rodiče a prarodiče
- moje postavení v rodině

- příbuzenské a mezigenerační
vztahy
- role v rodině
- povinnosti členů rodiny

- život v rodině
- fyzická práce členů rodiny
- zaměstnání rodičů

- funkce rodiny ve společnosti
- duševní práce
- čím chci být

- vztahy v rodině
- pomoc druhým
- pravidla slušného chování
- spolupráce s ostatními

- mezilidské vztahy
- komunikace
- vzájemná tolerance

- naše pravidla v ŠD
- pravidla chování ve škole
- pravidla chování cestou do
školy, při sportu…

- pravidla chování na
veřejnosti, v dopravních
prostředcích
- šikana

- vlastnictví dítěte
- hodnota peněz
- co máme společné

- vlastnictví veřejné
- vlastnictví společné

- seznámení s právy dětí
- práva v rodině
- obhájení svého názoru
- nebát se vyjádřit svůj názor

- práva a povinnosti žáků
školy
- obhájení svého názoru

- práva a povinnosti ve škole
- rovná práva

-protiprávní jednání
- práva a povinnosti ve
společnosti
Základní lidská práva

Máme se rádi s mámou a tátou
RODINA A SPOLEČNOST

I já k Vám patřím
VZTAHY MEZI LIDMI

Táto, mámo, pojď si hrát
CHOVÁNÍ LIDÍ

Ten dělá to a ten zas tohle…
VLASTNICTVÍ
Mít či nemít,
Prachy dělají člověka
PRÁVO DĚTÍ

I já mám svá práva
PRÁVO, SPRAVEDLNOST A
SPOLEČNOST
Naše práva
KULTURA

Jsem umělec
OBEC A NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ
Kde domov můj
GLOBALIZACE ZEMĚ

Já a příroda

- kultura duševní
- možnosti kulturního vyžití
v obci
- chování v kulturních
zařízeních
- můj domov
- moje obec
- okolí mé obce
- okolní krajina
- problémy globalizace
- ochrana životního prostředí
v obci
- pojem globalizace

- kultura umění
- kulturní instituce
- místní krajina
- naše obec
- naše vlast
- globální problémy
- přírodní prostředí
- konzumní společnost

Tématický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME
Název tématického bloku
(celku)
DOPRAVA

A jedeme!!
CESTOVÁNÍ
Kudy, kudy, kudy cestička…
NAŠE VLAST

Podtémata
pro mladší děti





dopravní značky
bezpečnost přecházení
cyklisti, chodci
doprava do školy





dopravní prostředky
nebezpečí
cestování prostředky
hromadné dopravy





výlety
dovolená
poznávání okolí




poznávání šir. okolí
rozdílná kultura různých
míst na zeměkouli




hlavní město
republika






historie, památky
státní svátky
regiony, okresy
státní symboly





okolní obce
památky a historie
části naší přírody




estetické hodnoty
v krajině
turistické značky a mapy





památky a historie obce
lidé kolem mě
významné budovy




důležitá tel. čísla
služby v obci



















orientace v budově ZŠ
personál
řád školy a ŠD
jména kamarádů
orientace v obci
rodina
náš dům
příbuzenské vztahy
máme se rádi
doma
ve škole
v kolektivu mezi dětmi
zdravíme dospělé
živočichové
rostliny
roční období (změny)
měsíce




vztahy mezi dětmi
pomoc mladším




vztahy v rodině
rovnoprávnost mužů a
žen




zásady slušného chování
pomoc v domácnosti






houby
živá a neživá příroda
rozmanitost přírody
světové strany





ochrana
třídění odpadu
působení lidí na krajinu






ekologie
nebezpečí
vliv krajiny na život lidí
životní prostředí

Žiješ tady rád?
OKOLÍ

Sláva, nazdar výletu!!
MÍSTO, KDE ŽIJEME

Jak se žije v našem městě?
ŠKOLA A JEJÍ PROSTŘEDÍ
Barevný domeček poznání
DOMOV

Jaké je to u nás doma?
MOJE PRÁVA A POVINNOSTI

Můžu?? A musím!!
PŘÍRODA

Všechno kolem nás!
VZTAH K PŘÍRODĚ

Příroda a já!

Podtémata
pro starší děti

Tématický okruh:

ROZMANITOST PŘÍRODY

Název tématického bloku
(celku)

Podtémata
pro mladší děti

Podtémata
pro starší děti

-pěstování na poli a zahradě
-péče o květiny

- práce na pozemku
- péče o květinovou výzdobu
ve škole

- změny v přírodě
- sběr kaštanů – užitek
- práce s přírod.materiály

- dny rovnodennosti
- změna času

- význam vody
- koloběh vody
- znečišťování vody člověkem

- význam vody – důležitost
- skupenství
- čištění vody - čističky

- záplavy
- zemětřesení
- vichřice

- negativní zásahy člověka
do přírody /jaderné zk. …./

- pocit zodpovědnosti za svěřené zvíře
- ostražitost při setkání
s cizím zvířetem !

- útulky pro zvířata – význam,
pomoc útulkům
- získávání znalostí - využití
literatury – škol.knihovna….

- nekonečný vesmír
- globus, mapa

- globální oteplování
- slun. soustava

ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ

- potrav. řetězec

- zásah člověka do přírody
/ pozitivní i negativní /
- ochrana půd. fondu

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

- zdravé ovzduší – zdravá
příroda – zdravý člověk

- znečišťovatelé
- co můžu udělat já
pro přírodu a její ochranu

- význam , využití
- sběr

- výroba léčiv
- chráněné rostliny

PŮDA

Šel zahradník do zahrady
ROČNÍ OBDOBÍ

Od jara do zimy
VODA V PŘÍRODĚ

Teče voda , teče
PŘÍRODNÍ KATASTROFY
Den v ohrožení a den poté
LÁSKA KE ZVÍŘATŮM

Máme rádi zvířata
ČLOVĚK A ZEMĚ

Jsem součástí tohoto světa

LÉČIVÉ BYLINY
Není bylina, aby na něco
nebyla
OCHRANA PŘÍRODY

- významné dny pro ochranu
živ. prostředí / Den bez aut,
Den stromů …….
Přírodo, pomůžu ti

- likvidace odpadů, recyklace,
třídění odpadu, šetření
energií, výrobky z ekolog.
materiálů, či použití ekol.
výrobních postupů

4. Obsah a formy vzdělávání
Formy a metody – ŠD organizuje pravidelnou činnost, pořádá nebo spolupořádá příležitostné akce a během dne nabízí
také spontánní aktivity. Umožňuje dětem také odpočinek a přípravu na vyučování. Výchovně vzdělávací strategie ŠD:
Komunitní kruh
Skupinová práce
Individuální práce
Hra
Beseda
Soutěž
Rozhovor
Doplňovačky křížovky
Vyprávění spolupráce s rodiči a veřejností
Výstavy
Prevence patologických jevů

5. Podmínky pro žáky se speciálním vzdělávacím programem
Pro děti se SVPU je v ŠD přípravený doplňkový program, v podobě PC techniky a individuálního přístupu ve výtvarných a
pracovních činnostech. Vychovatelka se zaměřuje zejména na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností těchto žáků.
Snaží se o jejich maximální začlenění do dětského kolektivu. Velkou pozornost jim vychovatelka věnuje také v rozvoji
tělesné zdatnosti a všestrannosti (kolektivní, závodní a míčové hry).

6. Podmínky pro přijímání žáků do školní družiny
O přijetí / nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy a vychovatelka školní družiny. Rodiče nebo zákonní
zástupci žáka přihlášeného do ŠD sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka. Tyto údaje jsou zaznamenány na
zápisním listu žáka. Omluvu nepřítomnosti v ŠD, nebo pokud má žák odejít jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí
rodiče písemně.
Bez vědomí vychovatelky nemůže žák opustit ŠD.
Za opakované porušení řádu školní družiny může být žák na základě rozhodnutí ředitelky školy a vychovatelky ŠD
vyloučen ze školní družiny.

AUTOEVALUACE
Autoevaluační
oblast
Cíle

Spolupráce s rodiči

Práce vychovatelky

Klima školní družiny

Zapojování rodičů do Použití nových metod Prevence soc.-pat. jevů(
činnosti ŠD
ve
výchově
a agrese, šikana, kouření,
vzdělávání
intolerance )
Kritéria
Min.
jedna Rozvoj
skupinové Zlepšení
chování
volnočasová činnost práce u dětí
sledovaných
vedená rodičem
problémových žáků
Nástroje,prostředky Otevřená
Zadávání skupinových Individuální
přístup,
komunikace,
činností,
podpora rozhovory, spolupráce s
motivace rodičů i dialogu
rodiči
dětí
a
tolerance,
schopnost
kompromisu
Časové rozložení
celoročně

Podmínky
vzdělávání

ke

Zlepšení
vybavení
prostor pro ŠD
Dostatečně vybavená
místnost určená pouze
k účelům ŠD
Dle finančních možností
ZŠ
( v kompetenci
vedení ZŠ )

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
Pers. : spolupráce s ostatními učiteli, MŠ
Mat.: zrekonstruované oddělení ŠD, Prost. :
využití tělocvičny, zahrady ZŠ a hřiště v obci
-blízkost přírody, nabídka sportovních aktivit,
zdravé živ. prostředí, spolupráce s úřadem obce
-spolupráce s rodiči

SLABÉ STRÁNKY
Pers. : pracovní vytížení vychovatelky ŠD
Mat. : nedostatek stavebnic a výtvarného
materiálu.
Prost. : větší počet dětí na malé prostory ŠD

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ
Rozšíření soc.-pat.jevů, nesnášenlivost, drobné
Pers. : ochota vychovatelky k dalšímu tvůrčímu
krádeže
rozvoji - vzdělávání v oblasti rukodělných činností -přesun dětí do jiných škol
Pros. : dovybavení zahrady ZŠ
(hřiště -šikana
k sportovnímu vyžití, zahradní domek, atd. )

Týdenní výchovně vzdělávací činnost ve ŠD
1/ Co teď a co potom?






režim dne a jeho dodržování
návyk na pravidelnou přípravu na vyučování
časový průběh dne
využití volného času
řád školní družiny - dodržování bezpečnosti

2/ A jdeme!




cesta do školy
přechody, bezpečné přecházení
dopravní značky

3/ Ten dělá to a ten zase tohle …





pravidla ve školní družině, při hrách
pravidla chování ve škole
pravidla chování na veřejnosti
šikana

4/ Táto, mámo, pojď si hrát





vztahy v rodině
pomoc druhým
spolupráce s ostatními
pravidla slušného chování

5/ Jak pomohou v ohrožení





telefonní čísla
komunikace s cizími lidmi
na koho se obrátit
bezpečný internet

6/ Jak jde čas





střídání ročních období
jak si děti hrají
změny v přírodě
pranostiky

7/ Barevný domeček poznání






orientace v budově školy
personál
řád školy a školní družiny
vztahy mezi dětmi
pomoc mladším

8/ Od jara do zimy






změny v přírodě
sběr kaštanů
před práce s přírodními materiály
dny rovnodennosti
změna času

9/ Chráníme přírodu



zdravé ovzduší, zdravá příroda, zdravý člověk
co můžu udělat já pro přírodu

10/ Jaké je to u nás doma?






orientace v obci
rodina
náš dům
příbuzenské vztahy
rovnoprávnost mužů a žen

11/ Od miminka po dědečka





jak rostu, vyvíjím se a stárnu
jak se žilo dříve a dnes
vyprávění starých lidí
rodokmen

12/ Mít či nemít





vlastnictví dítěte
hodnota peněz
co máme společné
vlastnictví veřejné

13/ Ve zdravém těle zdravý duch







zdravá výživa
ovoce a zelenina
pitný režim
správný odpočinek
sport, pohyb
škodlivé vlivy, nemoc

14/ Jsem umělec




možnosti kulturního vyžití v obci
chování v kulturních zařízeních
vánoční výzdoba školy

15/ Slavím, slavíš, slavíme






co jsou to svátky
proč je slavíme
základní svátky, tradice
koledy
vánoční vyrábění

16/ Vánoční oslavování




zpěv koled
vánoční stůl
rozdávání dárků

17/ Čas





určování času
poznávání času na hodinách s ručičkami
letopočet
měsíce, týdny, dny v týdnu

18/ Máme se rádi s tátou a mámou





sourozenci
rodiče a prarodiče
moje postavení v rodině
povinnosti členů rodiny

19/ Teče voda teče






význam vody
koloběh vody
znečištění vody člověkem
skupenství
čištění vody, čističky

20/ Den v ohrožení a den poté





záplavy
zemětřesení
vichřice
negativní zásahy člověka do přírody (jaderné zkoušky…)

21/ Co dědové neměli





minulost předků
bydlení a oblékání v minulosti
pracovní podmínky v minulosti
jak se žilo dříve a dnes

22/ I já k vám patřím






život v rodině
fyzická práce členů rodiny
zaměstnání rodičů
duševní práce
čím chci být

23/ Žiješ tady rád?




republika
hlavní město
cestování, dovolená

24/ Všechno kolem nás!






živočichové
rostliny
živá a neživá příroda
rozmanitost přírody
světové strany

25/ Máme rádi zvířata






pocit zodpovědnosti za svěřené zvíře
ostražitost při setkání s cizími zvířaty
útulky - význam, pomoc
jméno, kalendář
kreslení, modelování

26/ Jak se žije v naší obci?








vznik, památky a historie obce
významné budovy
služby v obci
podnikatelé v obci
organizace v obci
starosta, zastupitelstvo
webové stránky obce

27/ Slavíme svátky



tradice Velikonoc
zdobení vajíček, pletení pomlázek

28/ Velikonoce




kdy je slavíme
význam dnů před velikonocemi
dodržování tradic

29/ Přírodo, pomůžeme ti!





úklid po zimě v okolí školy a po obci
co s odpadky - likvidace, recyklace
ochrana životního prostředí
Den bez aut, Den stromů

30/ Mýt či nemýt?




zdravé zuby
přenos nemocí
denní režim, základní hygienické návyky

31/ Šel zahradník do zahrady




péče o květiny
pěstování na poli a zahradě
péče o květinovou výzdobu ve škole

32/ Čarodějnický týden




příprava na čarodějnické odpoledne
nápady na čarodějnice soutěže
čarodějnické vysvědčení

33/ Kalendář, kdy já svátek mám?






měsíce, týdny, dny v týdnu
datum
svátky a narozeniny dětí
orientace v kalendáři
státní svátky – 1. máj, 8. květen

34/ Umíš říci ne?






počítač
automaty
volný čas
kouření, alkohol, drogy
party a starší kamarádi

35/ Kde domov můj?






můj domov
moje obec
okolí mé obce, okolní obce
okolní krajina
památky, historie

36/ V nouzi poznáš přítele





ohleduplnost
role učitel, vychovatel, žák
vztahy k rodičům
pomoc kamarádům

37/ Jak pomohou druhému v ohrožení?





telefonní čísla
dovednost přivolat pomoc
ošetření drobných poranění
prevence úrazů

38/ I já mám svá práva. Můžu? Musím!






práva a povinností žáků školy
obhájení svého názoru
rovná práva
práva v rodině
zásady slušného chování

39/ Mýty, pověsti z minulosti kraje a okolí




seznámení s pověstmi
čtení z knihy
samostatná interpretace

40/ Není bylina, aby na něco nebyla





sběr
výroba léčiv
poznávání bylin
chráněné rostliny

