Školní vzdělávací program pro 1. ročník školní družiny při CMcZŠ
Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině
Účastník vnímá a poznává své okolí i přírodu. Rozvíjí svou tvořivost a schopnost
logického myšlení. Vedeme účastníka k aktivnímu pohybu zařazováním většího počtu
pohybových her, zvláště při pohybu venku.
Oblast: Jazyk a jazyková komunikace







seznamuje se samostatně s knihou, prohlíží si dětské časopisy
mluví a vyjadřuje se vlastními slovy (zážitky, popis zajímavé situace)
dává najevo svoje pocity na dané téma
pracuje s pracovními listy, procvičuje obrazce
pracuje s abecedou a hraje různé hry s písmenky
hovoří ve větách

Oblast: Člověk a jeho svět









pracuje s knihami s přírodní tématikou
rozpoznává zvířátka v lese a na statku
zná okolí svého bydliště a školy
poznává přátelství a uvědomuje si rodinné vztahy
rozeznává roční období
zvládá základní hygienické návyky
ovládá základní pravidla silničního provozu
slaví církevní a státní svátky

Oblast: Matematika a její aplikace




používá přirozená čísla v matematických procvičovacích listech
provádí zpaměti jednoduché početní operace - přirozená čísla do 20
rozlišuje větší a menší číslo

Oblast: Umění a kultura










používá jednoduché hudební nástroje
poslouchá různé žánry písní - lidové, country a populární hudbu
zpívá za doprovodu hudebních nástrojů lidové písně z MŠ
provádí různé pohybové taneční kreace za doprovodu hudby
váží si sám sebe jako svobodného jedince)
seznamuje se s různými výtvarnými technikami
vnímá krásu umění
poznává různé druhy materiálů, se kterými pracuje
získává praktické zkušenosti při stříhání a lepení

Oblast: člověk a svět práce




poznává práci s modelovací hmotou, přírodninami a papírem
rozvíjí fantazii při konstruktivních činností (stavebnice)
dodržuje základy slušného chování a stolování

Oblast: člověk a zdraví, tělesná výchova






poznává pravidla míčových her
dodržuje sportovní a čestné chování při hrách
poznává základy první pomoci, důležitých telefonních čísel, adresu zdravotního
střediska
uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových hrách
zvládá radost z úspěchu a přijímá prohru

Školní vzdělávací program pro 2. ročník školní družiny při CMcZŠ
Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině
Účastník tvořivě využívá volný čas, rozvíjí poznatky získané ve výuce a využívá je
v činnostech školní družiny. Otevřeně komunikuje se svými spolužáky i s dospělými a je
k nim ohleduplný, má úctu k lidem kolem sebe i ke všemu živému, chrání přírodu. Účelně a
šetrně používá materiál při činnosti, rozvíjí ekologické cítění (vnímání). Chrání zdraví své i
jiných a tvořivě se podílí na zdravém vývoji svého těla.
Oblast: Jazyk a jazyková komunikace








samostatně komunikuje s vrstevníky a dospělými
vyjadřuje svoje pocity řečí a řeší konflikty
samostatně ovládá písemné texty
píše všechna písmena, tvoří krátká slohová cvičení
recituje zpaměti básně
rozvíjí slovní zásobu pomocí her
vypráví příběhy z přečtené knihy, časopisu

Oblast: Matematika a její aplikace






pracuje s čísly do 1000 - didaktické hry
využívá geometrické útvary v konstrukčních hrách
orientuje se v porovnávání délek
doplňuje hravé matematické listy
orientuje se v čase poznává hodiny

Oblast: Člověk a jeho svět









orientuje se v místě bydliště, školy
rozpoznává kladné a záporné stránky člověka
respektuje pravidla chování ve třídě a skupině
ovládá hygienické návyky
rozvíjí vědomosti a vztah k přírodě
pečuje o svoje zdraví a dodržuje správnou životosprávu
pečuje a chrání životní prostředí
ovládá pravidla chování v MHD

Oblast: Umění a kultura








zpívá s chutí
vyjadřuje hudbu písemně - noty
rozpozná jednoduché hudební nástroje
rozvíjí schopnost hudebně pohybové činnosti - tanečky
rozvíjí své smyslové vnímání
vyjadřuje skrze výtvarné dílo své pocity a realizuje své představy
pracuje s různými materiály a poznává nové výtvarné techniky











využívá odpadový materiál a rozvíjí své ekologické cítění
uplatňuje a rozvíjí svůj cit pro estetiku a kombinaci barev
pracuje podle návodu
udržuje kázeň při práci
dodržuje zásady hygieny
rozvíjí komunikační dovednosti verbální i nonverbální
vyjadřuje mimikou různé role
ovládá své emoce
hraje si s loutkami

Oblast: Člověk a svět práce









rozvíjí jemnou motoriku
pracuje s různými materiály a vytváří prakticky a esteticky hodnotné výrobky
užívá odpadový materiál a rozvíjí své ekologické cítění
pracuje podle návodu, dodržuje zadané pokyny a udržuje kázeň při práci
dodržuje zásady hygieny
využívá stavebnice ke konstrukčním činnostem
ovládá zásady slušného chování při stolování a ve školní jídelně
pracuje s rostlinami

Oblast: Člověk a zdraví









hraje společné míčové a pohybové hry podle daných pravidel
sportuje samostatně i ve skupinách
hraje hry podle zásad a pravidel bezpečnosti
používá sportovní oblečení a obuv
bezpečně používá sportovní nářadí a pomůcky
orientuje se v prostoru
navrhuje a podílí se na přípravě her
učí se nové hry

Oblast: Informační a komunikační technologie






zapíná a vypíná počítač
pracuje s kurzorem
zvládá práci s výukovými programy Čj a M pro 2. ročník
orientuje se na ploše obrazovky a pracuje s vyhledávačem na internetu
využívá grafický editor

Školní vzdělávací program pro 3. ročník školní družiny při CMcZŠ
Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině
Účastník rozšiřuje své znalosti a vědomosti získané ve vyučování. Učí se
samostatnosti i spolupráci ve skupině. Pracuje s přírodním materiálem a seznamuje se
s náročnějšími druhy výtvarných technik. Poznává a chrání přírodu. Upevňuje svou fyzickou
kondici. Osvojuje si národní i kulturní odkaz předků, zachovává křesťanské, etické i morální
zásady.
Oblast: Jazyk a jazyková komunikace









vyjadřuje se v souvislých a srozumitelných větách
rozlišuje slova spisovná, hovorová a společensky nevhodná /vulgární/
individuální četbou rozšiřuje slovní zásobu
vyjadřuje vlastní názor
srozumitelně vyjadřuje své pocity
volí správný postup při komunikaci s dospělými
rozumí neverbální komunikaci
rozeznává literaturu vhodnou pro svůj věk

Oblast: Matematika a její aplikace
 řeší přiměřené početní hříčky, hrou upevňuje matematické dovednosti
 rozšiřuje schopnost odhadu míry, váhy, vzdálenosti a času
 pracuje s geometrickými tvary
Oblast: Člověk a jeho svět











zná a dodržuje základní hygienické požadavky
uvědomuje si nebezpečí určitých situací, chrání své zdraví
orientuje se v blízkém prostředí a okolí
uvědomuje si svá práva a povinnosti
upevňuje kladný vztah k blízkým příbuzným a spolužákům
respektuje odlišnost druhých
používá základní pravidla stolování a společenského chování
zná a respektuje dopravní předpisy
vnímá krásu, rozmanitost a jedinečnost přírody a stvoření
chápe a slaví křesťanské svátky a slavnosti

Oblast: Umění a kultura







rozlišuje druhy písní
poslechem rozvíjí cit pro melodii a rytmus
zná hudební osobnosti
orientuje se v některých hudebních názvoslovích
v jednoduchých písních rozvíjí intonační schopnosti
zná a používá různé výtvarné techniky














ovládá kresbu, malbu podle předlohy
oceňuje práci svou i druhých
rozpozná výtvarný projev některých dětských ilustrátorů
zná a snaží se dodržovat křesťanský kodex /Desatero/
váží si sebe i druhých, uvědomuje si své klady i nedokonalosti
posuzuje správnost a nesprávnost chování
odpouští a usmiřuje se
ohleduplně se chová k dospělým a k starším lidem
vciťuje se do různých rolí
prohlubuje vztahy s druhými
prožívá pocit sounáležitosti ke skupině
poznává sebe, rozvíjí schopnost otevřít se

Oblast: Člověk a svět práce
 získává zkušenosti s různými materiály
 rozvíjí fantazii a tvořivost, zdokonaluje manuální zručnost
Oblast: Člověk a zdraví






upevňuje své zdraví a fyzickou kondici při různých tělovýchovných aktivitách
nepřeceňuje své možnosti a síly
oceňuje dovednosti druhých
ovládá a respektuje pravidla míčových her
rozvíjí dovednosti s různými tělovýchovnými pomůckami

Školní vzdělávací program pro 4. ročník školní družiny při CMcZŠ
Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školní družině:
Účastník rozvíjí a využívá poznatky získané ve výuce, rozšiřuje je o další znalosti a
dovednosti. Aktivně i relaxačně tráví volný čas. Pracuje ve skupinách i samostatně. Poznává
tradice a kulturní dědictví naší země, které chrání. Využívá komunikativní dovednosti,
respektuje druhé, vnímá a chrání přírodu.
Oblast: Člověk a jeho svět
















žák samostatně pracuje s encyklopedií – zvířata, rostliny
seznamuje se s rostlinami – pokojovými, na zahradě
vyhledává na PC informace na téma příroda
využívá informačních prostředků, které souvisí s přírodní tématikou
učí se vztahu k přírodě a její ochraně
orientuje se v okolí školy a svého domova
aktivně pracuje s mapou
rozeznává a orientuje se v dopravních značkách – pro chodce a cyklisty
chápe co je bezpečnost a ukázněnost v dopravních prostředcích i mimo ně
prožívá církevní a státní svátky, získává o nich základní informace
hledá a klade si otázky související s tradicí naší země a poznává zvyky jiných zemí
prostřednictvím her si uvědomuje vztahy v rodině, mezi kamarády, svůj vztah k učiteli
posiluje své kladné stránky
je přínosem pro své spolužáky a učí se je respektovat
sbližuje se více s kamarády, slaví jejich výročí

Oblast: Umění a kultura
 seznamuje se se žánry: lidová píseň, umělá píseň, country, populární píseň, vážná
hudba – určené pro děti svého věku
 poslouchá písně z nahrávek
 účastní se besed o hudebních nástrojích
 používá správné návyky při zpěvu zpívá s doprovodem hudebních nástrojů
 poznává a rozvíjí smyslovou citlivost
 využívá odpadový materiál k výtvarnému tvoření
 snaží se obrazně vyjadřovat různé životní situace
 aktivně maluje a kreslí s barvou
 pracuje s výtvarným materiálem samostatně i ve skupině
 používá mikrofon a vystupuje na veřejnosti
 improvizuje a vyjadřuje se pantomimou
 vyjadřuje své pocity

Oblast: Člověk a svět práce






seznamuje se prakticky s různými pracovně výtvarnými technikami
prostřednictvím smyslů poznává různé druhy materiálu a pracuje s ním
chápe, co je práce a váží si jí
při konstruktivních hrách pracuje podle návodu, kombinuje a hledá řešení
ovládá základy stolování a chápe co je společenské chování

Oblast: Jazyk a jazyková komunikace







vyjadřuje se v celých větách
pracuje se slovem – formou didaktických her
pracuje s knihou, navštěvuje knihovnu
poznává časopisy, knihy, filmy - určené pro svůj věk a hodnotí jejich vliv na člověka
testuje svoje jazykové vědomosti
literárně zpracovává své poznatky

Oblast: Matematika a její aplikace
 pracuje s číslem formou didaktických her
 rozpoznává geometrické tvary a uplatňuje je v praktických situacích
 aktivně pracuje s časem, ročním obdobím
Oblast: Člověk a jeho zdraví








dodržuje zásady základní hygieny
poznává pravidla některých pohybových a míčových her
organizuje některé vyzkoušené hry
používá sportovní oblečení a obuv
sportuje samostatně i ve skupinách
uvědomuje si zodpovědnost za bezpečnost při hře
hraje a sportuje fair play

Oblast: Informační a komunikační technologie
 orientuje se v textovém a grafickém editoru
 pracuje se složkou a obrázkem
 vyhledává a řeší úkoly na internetu

