
Plán výchovně vzdělávací činnosti na měsíc leden 2018 

 

I.oddělení ŠD     vych. M. Novotná 

 

Téma: Jak na Nový rok, tak po celý rok 

 

1) Odpočinková a relaxační činnost 
- Vyprávíme si, jak jsme prožili Vánoce, co nám přinesl Ježíšek, jaké dodržujeme 

tradice, jak jsme prožili prázdniny, jakým zimním sportům jsme se věnovali 
- Čteme si pohádky z knížek, které jsme našli pod stromečkem 
- Kreslíme obrázky na téma: naše Vánoce 
- Hrajeme společenské hry, které jsme našli v družině pod stromečkem: Myšky,  

Zvukové pexeso, Pukec a další 

 

2) Rekreační činnost 

Hrajeme si a sportujeme na školní zahradě 

- Podle sněhových podmínek – bobujeme, stavíme stavby ze sněhu 

 

3) Zájmová činnost 
a) Město kde žijeme 
- Vyprávíme si o tom, jaké zimní sporty můžeme provozovat v našem nejbližším 

okolí – kam můžeme jít plavat, kde můžeme bruslit, kde sáňkovat apod. 

   

b) Lidé kolem nás 
- Vyprávíme si o tom, jak slavíme Vánoce doma – kdo se sešel u stromečku, co jsme 

jedli ke štědrovečerní večeři, jaké dodržujeme vánoční zvyky 

 

c) Lidé a čas 
- Povíme si, co je svátek Tříkrálový, co se k němu váže, vyrobíme si obrázek Tří 

králů 

 

d) Rozmanitosti přírody 
- Vyrobíme krmítko pro ptáčky a budeme pozorovat, „jak jim chutná“ 

               

e) Umění a kultura 
- Povíme si o obyvatelích krajů věčného sněhu a ledu, vyrobíme si malé eskymáky 

 

 



 

f) Člověk a svět práce 
 

- Vyrobíme si z různých přírodnin a vody tzv. zmražené misky 

 

g) Člověk a jeho zdraví 
- Jaké dodržujeme zásady, abychom i v zimě zůstali zdraví 
- Povíme si, jak se v zimě správně oblékat, jak se otužovat 

               

4) Příprava na vyučování 
- Luštíme hádanky a kvízy 
- Hrajeme pexeso a „šibenici“ 
- Hrajeme hru: „Otázky a odpovědi“, sami si ji vyrábíme 
 
 

5) Jiné činnosti 
- Vyzdobíme třídu, chodby, okna a nástěnky obrázky se zimní tématikou 

 

 

6) -  Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně, hygieně a dopravní kázni ve škole. 
Žáci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a školní jídelny. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  


