
Příloha III. Školní rok 2019/2020 

 

Celoroční plán práce ŠD 
  

 

 

Září 

 
- adaptace na školní prostředí 

- seznámení s budovou ŠD 

- režim dne, školní řád 

- bezpečnost při pracovních činnostech, hygienické návyky 

 

KRESBA, MALBA 

- moje prázdniny 

- jablko a hruška 

- deštník 

  

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- výzdoba oken ( pastelky, sluníčka, deštníky) 

- origami, krmítko pro ptáky 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, pohybové a míčové hry 

 

Říjen 
 

KRESBA, MALBA 

- koláž z listí 

- malování na kameny 

- halloweenské obrázky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- halloweenská výzdoba 

- výroba draků 

- zdobení malých dýní 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, rozvěšení krmítek 

 

Listopad 
 

KRESBA, MALBA 

- podzimní krajina 

- obtiskování listí 

- sova na stromě 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- zvířátka z kaštanů 

- masky čerti 



- příprava na vánoční výzdobu 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, pouštění draka 

 

Prosinec 
 

KRESBA, MALBA 

- čert, Mikuláš a anděl 

- vánoční strom 

- zimní kostel 

- betlém 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- vánoční ozdoby 

- 3D betlém z papíru 

- vánoční přáníčka 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, sáňkování, bobování, stavění sněhuláka dle počasí 

 

Leden 
 

KRESBA, MALBA 

- zamrzlé okno 

- sněhulák 

- krmítko s ptáčky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- sněhulák z vaty 

- sněhové vločky 

- rukavice z papíru a vlny 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, zimní hrátky dle počasí 

 

Únor 
 

KRESBA, MALBA 

- zimní sporty 

- zimní krajina 

- zvířátka v lese 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- lyže z dřívek od nanuků 

- bambulka z vlny 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, zimní hrátky dle počasí 

 

 



Březen 
 

KRESBA, MALBA 

- příprava na velikonoce 

- velikonoční zajíček a kuřátko 

- sněženky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- malování vajíček 

- jednoduchá pomlázka 

- kuřátko z vlny 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti dle počasí 

 

Duben 
 

KRESBA, MALBA 

- jarní květiny – sněženky, krokusy, narcisy a tulipány 

- sluníčko 

- dopravní prostředky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- 3D tulipán z papíru 

- ovečka z papíru a vaty 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, míčové a pohybové hry 

 

Květen 
 

KRESBA, MALBA 

- rozkvetlá louka 

- můj domácí mazlíček 

- beruška 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- přání ke Dni matek 

- motýlek – zápich do květináče 

- plánek mé obce 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, míčové hry, venkovní soutěže 

 

Červen 
 

KRESBA, MALBA 

- podmořský svět 

- ostrov v moři 

- co budu  dělat o prázdninách 

 



PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- žabky (pantofle) z papíru 

- rybičky v akvárku – krabice, zavěšené rybičky z papíru 

- skládání lodičky a parníku 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, venkovní hry, skákání gumy 

 

 

Během celého školního roku zařazujeme do všech činností environmentální výchovu, etickou 

výchovu, dopravní výchovu a zdravovědu. 

 

Environmentální výchova – při procházkách probíráme kam se vyhazuje jaký odpad (recyklace), 

jak se chováme v lese, ke zvířátkům, k rostlinám, během školního roku pracujeme i s různými 

pracovními listy – zařaď odpad do správné popelnice, zakroužkuj co v lese nemá co dělat a jiné. 

 

Etická výchova – probíráme jak se správně chovat v kolektivu, jak se chovat ke starším lidem, jak 

se chovat ve škole,jak se chovat na ulici, co je šikana a jak se zachovat jsem-li svědkem šikany nebo 

když mi někdo ubližuje, používáme i různé pracovní listy – zakroužkuj správné chování při 

vyučování, nálady a jiné. 

 

Dopravní výchova -  při procházkách po městě se učíme správnému chování na chodníku, na 

přechodu pro chodce, učíme se znát dopravní značky, probíráme jak se chováme při jízdě na kole, 

jaké máme mít bezpečnostní vybavení, používáme pracovní listy. 

 

Zdravověda – probíráme jak se zachováme při úrazu, jak se bezpečně chovat při různých 

činnostech, použití reflexních prvků, na koho se obrátit, telefonní čísla IZS, používáme pracovní 

listy 

 

 

Každý rok máme celoroční hru. Téma celoroční hry se snažíme v průběhu školního roku prolnout 

do všech činností, děti za účast a snahu bodujeme a na konci školního roku vyhlásíme pár vítězů s 

nejvíce body, kteří dostanou diplom za 1., 2. a 3.místo a odměnu. Všichni ostatní jsou odměněni 

diplomem za účast a odměnou. 

 

Téma letošní celoroční hry : Z pohádky do pohádky 

 

 

 

 

  

 

 

 


