
Plán výchovně vzdělávací činnosti na měsíc únor 2017 
 

I. oddělení, vychovatelka:  M. Novotná 
 
Téma:  Doba karnevalů 
 

1. Odpočinková, relaxační činnost:  
- Relaxujeme v pokojíčku 
- Kreslíme si na volné téma 
- Hrajeme stolní hry –  Máša a medvěd, Doble - číselné 

 
 
       

2. Rekreační činnost:  
- Hrajeme si a sportujeme na školní zahradě – využíváme herní prvky 
- V případě příznivých sněhových podmínek – bobujeme, stavíme stavby ze sněhu 
- Sportujeme na školním hřišti- podle počasí – atletika, kopaná, vybíjená  

 
 
 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme:  

- Zjistíme, kam se můžeme jít v naší městské části pobavit na karneval, zda se u nás 
konají jiné masopustní akce (Toulcův dvůr, …) 

 
 

Lidé kolem nás: 
- vyrobíme košíček k Valentýnu pro babičky a dědečky do domova důchodců –      

ve spolupráci s o. s. SEPPIA 
 
 

 Lidé a čas: 
- Budeme si vyprávět o masopustu, jak a proč se slaví, o jaké období jde,                          

o karnevalu – jaké masky si vezmeme 
 
 

Rozmanitost přírody:  
- Pozorujeme přírodu na zahradě i v okolí školy, pro ptáčky vyrobíme krmítko 
 
 
Umění a kultura:  
- Vyprávíme si o dětech, které žijí po většinu roku v zimních podmínkách – 

vyrobíme si Eskymáky a iglú 
 
 
 
 
 



 Člověk a svět práce:  
- Vyrobíme si masku na karneval – čtvrtka, tempery, korálky, peří 
- Pokračujeme v našem celoročním projektu: Zvířecí abeceda – vyrobíme si ledního 

medvěda na kře, zebru atd. 
 

 
     
 Člověk a jeho zdraví:  

- Sportujeme pro zdraví, vyprávíme si, jaké sporty provozujeme v zimě, zda jezdíme 
na hory, co si všechno musíme vzít s sebou, jak pobyt na horách prospívá našemu 
zdraví apod. 

- Dbáme na správné oblékání při odpoledním pobytu venku v době mrazů 
 
 
 

3. Příprava na vyučování:  
- Luštíme  kvízy a křížovky, vyrábíme vlastní křížovky 
- Hrajeme piškvorky 
- Hrajeme didaktické hry: „Vyprávěj mamince“, „Ano, ne“ 

 
 

4. Jiné činnosti: 
- Zúčastníme se karnevalu školní družiny  

 Prázdniny: pololetní prázdniny: 3. 2.,  
                   jarní prázdniny: 6. - 10. 2. 
 
6. Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli 
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny. 
 
 
 

 

 

 

 


