Školní vzdělávací program pro školní klub při CMcZŠ
Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školním klubu:
účastník:
- rozvíjí a využívá poznatky získané ve výuce, rozšiřuje je o další znalosti
a dovednosti
- zvládá komunikaci s lidmi, uvědomuje si své kulturní a duchovní bohatství
respektuje jiná etnika
- chápe a zdůvodňuje nepřijatelnost vandalství, vystupování proti etice
- zachovává a chrání své zdraví – správnou životosprávou, sportovním vyžitím,
způsobem trávení volného času
- rozeznává, vybírá a hodnotí nabídku volno-časových aktivit
Oblast: Člověk a jeho svět












rozvíjí zájem o minulost a současnost národa
orientuje se na časové ose a v historické mapě
získává informace o aktuálním dění v ČR a ve světě
utváří si pozitivní hodnotový systém k vlastní kultuře a k jinému etniku
zdůvodňuje nepřijatelnost vandalství a aktivně proti němu vystupuje
vybírá si kulturní akce, kterého zajímají
rozpozná co je vhodné chování, rozlišuje přestupek a trestný čin a uvědomuje si jeho
důsledky
rozumí souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírody a životního prostředí
navštěvuje výstavy a přednášky související s přírodou
pracuje s mapou a orientuje se v terénu
poznává svou vlast

Oblast: Umění a kultura













chápe umění jako obohacování emocionálního života
rozvíjí vztah k hudbě a svou hudebnost
využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách
orientuje se v hudebních žánrech a poslouchá ty, které ho zajímají
rozvíjí svou hudební a pohybovou paměť
užívá současné výtvarné metody - počítačová grafika, fotografie, video
vyjadřuje své osobní prožitky a postoje uměním (kreslí, modeluje,..)
vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření a hodnotí jeho účinky
prezentuje své práce druhým
zaujímá různé role při dramatizaci a vyjadřuje své vnitřní stavy a emoce
jedná přirozeně a přesvědčivě
rozlišuje hranou a reálnou situaci

Oblast: Člověk a svět práce
 rozvíjí osvojené základní pracovní dovednosti a návyky
 používá vhodné pomůcky a nářadí






pracuje podle slovního návodu a předlohy
seznamuje se s různými pracovně – výtvarnými technikami
organizuje a plánuje svou pracovní činnost
přijímá informace o hygieně a bezpečnosti při práci a dodržuje je, poskytne první
pomoc
 orientuje se v pracovních činnostech různých profesí
 prezentuje svoji práci
Oblast: Jazyk a jazyková komunikace










rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku
zvládá pravidla komunikace
kultivovaně komunikuje a nepoužívá vulgární výrazy
hovoří jasně a věcně, rozlišuje podstatná fakta
rozvíjí svůj vztah ke knize a pracuje s ní
posuzuje a porovnává situace zachycené v textu
testuje své jazykové vědomosti
literárně zpracovává své poznatky
sleduje cizojazyčné programy

Oblast: Matematika a její aplikace
 rozpoznává geometrické tvary a uplatňuje je v praktických situacích
 vypracovává a upevňuje si matematické úkoly z výuky
 využívá znalostí z matematiky v praxi – pomáhá a vysvětluje slabším žákům
Oblast: Člověk a jeho zdraví













dodržuje zásady hygieny a stravovací návyky
projevuje odpovědnost k pravidlům zdravého životního stylu, k vlastnímu dospívání
upevňuje vztahy - mezi kamarády, přáteli, v rodině
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
rozezná manipulaci (sekt, médií a mezi vrstevníky), dokáže se bránit
upevňuje pravidla některých pohybových a míčových her
organizuje sportovní vyžití jako aktivní podporu zdraví
používá sportovní oblečení a obuv
sportuje samostatně i ve skupinách
uvědomuje si zodpovědnost za bezpečnost při hře
hraje a sportuje fair play
orientuje ve sportovních aktivitách ve svém okolí, získává potřebné informace

Oblast: Informační a komunikační technologie





orientuje se v textovém, tabulkovém a grafickém editoru
používá informace z různých zdrojů na internetu
rozlišuje zásady informativní a komunikativní etiky
prezentuje vypracované projekty

