
Plán výchovně- vzdělávací činnosti na měsíc listopad 2016 

I. oddělení      vych. Martina Novotná 

 

Téma:  Strašidelný podzim 

 

1) Odpočinková a relaxační činnost 
 
- Povídáme si o ročních obdobích – jak se mění počasí, proč je na podzim dříve tma,  

proč stromům opadává listí, proč listí mění barvu 
- Čteme knihu na pokračování:  Roald Dahl „ Obr Dobr“ 
- Hrajeme spontánní hry 

 
2) Rekreační činnost 

      

- Hrajeme si a sportujeme na školní zahradě (dle počasí) – hrajeme míčové hry, 
hrajeme badminton, stavíme města z písku, využíváme prolézačky, skluzavku.     
Soutěžíme v hodu na basketbalový  koš-  kdo se trefí z větší dálky 

- Využíváme švihadla a chůdy 
- Hrajeme hry – např. Na jelena 

 
3) Zájmová činnost 

 

a) Město, kde žijeme – zjistíme, zda víme, kde je v našem okolí pošta, lékař, 
knihovna, sportoviště – jaké služby nabízejí 

Postavíme si ideální město z dřevěných kostek 

 

b) Lidé kolem nás – hrajeme si na řemesla – stavitel, učitel, prodavač 

 

c) Lidé a čas – vysvětlíme si, proč lidé ve světě slaví Heloween a jak.  
 
d) Rozmanitosti přírody – při pobytu na školním hřišti a terase zaznamenáváme, jak 

se mění příroda kolem nás – zda mají stromy ještě listy, jak se mění barvy okolo 
nás 

 

  

e) Umění a kultura – vyrobíme si želvy z kaštanů  

 

f) Člověk a svět práce – vyrobíme si dýně pomocí obtisků jablek 
 



g) Člověk a jeho zdraví – vyprávíme si, co děláme pro své zdraví – jak se správně 
stravujeme, jak sportujeme 

 
4) Příprava na vyučování – hrajeme hru Slovní kopaná, procvičujeme abecedu 

 

5) Jiné činnosti – připravíme pro ostatní družiny “Stezku odvahy“ – strašidelná vycházka 
po temné zahradě – jen pro odvážné. S organizací nám pomohou žáci 9. třídy 
 

6) Poznámky – žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci 
byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a školní jídelny. 

                    

 
 

 


