
Příloha IV. Školní rok 2020/2021 

 

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 

- letní prázdniny 

- krab a medůza 

- ostrov s pokladem 

  

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- výzdoba oken 

- skládání lodiček 

- pirátská maska 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

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

 

Říjen 
 

KRESBA, MALBA 

- příprava na halloween 

- bubáci 

- strašidelný měsíc 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- halloweenská výzdoba 

- kostlivci, netopýři, dýně 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, rozvěšení krmítek, soutěž o nejlepší halloweenský kostým 

 

Listopad 
 

KRESBA, MALBA 

- frotáž - listy 

- skřítek z listí 

- podzimní strom 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- zvířátka z kaštanů 

- růže z listí 

- domečky pro skřítky – různé přírodní materiály 



 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, stavba domečků z větviček a listí 

 

Prosinec 
 

KRESBA, MALBA 

- čerti 

- vánoční strom 

- dopis ježíškovi 

- betlém 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- vánoční řetěz 

- vánoční hvězda 

- vánoční přáníčka 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, sáňkování, bobování, stavění sněhuláka dle počasí, básnička pro čerty 

 

Leden 
 

KRESBA, MALBA 

- zasněžená krajina 

- sněhulák 

- skřítek 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- tučňák z vaty 

- sněhové vločky 

- perníková chaloupka z krabice 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, zimní hrátky dle počasí, krmení ptáčků 

 

Únor 
 

KRESBA, MALBA 

- lyžař, krasobruslařka 

- mrazík 

- okno s rampouchy 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- mini kulich z vlny 

- andílek z korálků 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, zimní hrátky dle počasí, povídání o zimních sportech 

 

 



Březen 
 

KRESBA, MALBA 

- příprava na velikonoce 

- kraslice na A3 

- tulipány a sněženky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- malování vajíček 

- pedig – zkouška pletení z ruliček 

- zajíček z vajíčka 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti dle počasí, procházka na nastříhání proutků na pomlázky 

 

Duben 
 

KRESBA, MALBA 

- jarní mláďata- jehňata, kuřata atd. 

- panáček/panenka s deštníkem 

- beruška 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- pletení jednoduché pomlázky 

- slepička s kuřátky k zavěšení 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

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

 

Květen 
 

KRESBA, MALBA 

- květiny ve váze - zátiší 

- moje maminka - portrét 

- rozkvetlý strom 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- přání ke Dni matek 

- tiskátka z brambory 

- šeřík ve váze – kuličky z krepového papíru 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, míčové hry, stavby hradů z písku 

 

Červen 
 

KRESBA, MALBA 

- květiny – obtiskování dna pet lahve 

- brouci v lahvi 

- barevný motýl – zapouštění barvy 

 



PRACOVNÍ VÝCHOVA 

- zvířátka z ruliček od toal.papíru 

- včelí plást s ruliček od toal.papíru 

- květináč – ubrousková technika 

 

REKREAČNÍ ČINNOST 

- vycházky po okolí, pobyt na hřišti, venkovní hry, skákání gumy a panáka, povídání o bezpečném 

chování o prázdninách 

 

 

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 pra-

covními 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 vyučo-

vání, nálady a jiné. 

 

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

chodu 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 činnos-

tech, 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 di-

plomem za účast a odměnou. 

 

Téma letošní celoroční hry : Olympiáda Tokio 


