
Základní škola a Mateřská škola Višňová 

PODZIM 

Tématický okruh činnosti 

Podzimní čas 

soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti a 
vůně 
vyrábíme draky 
vycházky – podzimní práce v přírodě 

U nás doma 
vyprávíme o životě rodiny 
kreslíme a malujeme rodinu 

Náš dům 
stavby ze stavebnic 
zařizujeme pokoj – kreslení, stříhání 

Naše škola 

procházka školou 
beseda s ředitelkou 
návštěva školní kuchyně 
výzdoba ŠD, logo ŠD 

Cesta do školy bezpečnost na komunikacích 

Chodec, cyklista 
dopravní předpisy, výroba dopravních značek 
plánujeme nejkratší a nejbezpečnější cestu do školy 

Náš kalendář 
tvoříme kalendář akcí školní družiny 
příprava námětů na vycházky 

Nejlepší příprava do 
školy 

seznamování s výkonnostní křivkou člověka 
využívání her na cvičení paměti, pozornosti 
postřehu, soustředění a tvořivého myšlení 
využívání PC k získávání informací 

Co děláme ve volném 
čase 

ohlédnutí za prázdninami - práce s pohlednicemi 
tvorba prázdninových tabulí 
tvorba víkendového zápisníku 
plánování aktivit 

Naše vesnice dříve a 
dnes 

sledování rozdílů mezi starými a novými domy 
vymýšlení domovních znamení 
určování dominant obce 
orientace v okolí obce 

 
Lidé a minulost 
 

prohlížení starých časopisů o módě, vaření, bydlení 
jak se žilo na hradech, zámcích, jak se žije dnes 

Za dobrodružstvím 
přírody 

napodobování hlasů zvířat 
přírodovědné nesmysly 
určování rostlin podle vůně, chuti… 
soutěž ve skládání obrázků zvířat 
přinesli jsme si vlastní zvíře… 

Počasí 
vyhledávání a četba pranostiky 
tvorba meteorologického kalendáře 
předpovědi z periodik 

Voda 
beseda o skupenstvích 
jednoduché pokusy – odpařování, mražení vody 
Den Země 

Kniha přírody lisování, tisk, kompletace knihy, obrázky, výstava 
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ZIMA 

Tématický okruh činnosti 

Zimní čas 

pomoc pro zvířata v zimě – výroba krmítek, vánoční strom pro zvěř 
krmení do krmelců – sběr jablek, žaludů, kaštanů 
návštěva sádek, pozorování výlovu a prodeje ryb 
Mikuláš a čert, adventní čas, Vánoce – vyprávění, výrobky, zvyky 
a obyčeje 

Obec, v níž žijeme 

zajímavosti naší obce, stromy, sochy, vodní toky 
kreslení a malování míst, kde je nám dobře 
kreslení mapy míst, kam chodíme na vycházku 
výroba ozdobných předmětů k výzdobě školy 

Návštěvníci seznámení s významem pošty, obchodu, obecního úřadu 
Jak žijeme čím bych chtěl být, co musím umět pro výkon vybrané profese 

Naši pomocníci 
nakupujeme a prodáváme 
jdeme kupovat dárky 

Ochránci pořádku 
propagační plakát proti alkoholu a kouření 
jak odmítnout drogu 
beseda s příslušníkem policie 

Cesta za knihou 

beseda o nejoblíbenějších knihách 
seznámení s pověstmi a příběhy z našeho regionu 
tvorba obalu na knihu 
vymýšlení krátkých příběhů s ilustracemi 

Jsme básníky, zpěváky 
skládání veršovánek na určité téma 
pořádání pěvecké přehlídky 

Náš karneval, masopust 
tvorba pozvánek, plakátů 
výroba masek 
pořádání karnevalu – soutěže, závody, masopustní zvyky 

Člověk mezi lidmi 

beseda o kouzelných slovech 
hry a scénky o kouzelných slovech 
chování mezi chlapci a děvčaty – porovnání 
vyřizování drobných vzkazů 
správná výslovnost - jazykolamy 

Sportujeme 
bruslíme, bobujeme, sáňkujeme, koulujeme se, stopujeme ve 
sněhu 

Počasí 
tvorba meteorologického kalendáře  
mrazivé dny 
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JARO 

Tématický okruh činnosti 

Jarní čas 

na vycházkách pozorujeme práci na poli 
návštěva zahrádek a poznávání květin 
kreslení a malování květin 
kreslení zvířecích mláďat 
sběr léčivých bylin 
soutěže – kuličkiáda, skákání panáka, gumy, kuželky, školka 
s míčem 
akce Den Země 

Vítáme jaro 
Velikonoce 

seznamování s jarními obřadními zvyky a tradicemi 
lidová slovesnost - písně, básně, říkadla 
barvení vajec, výzdoba školy 
soutěž o nejkrásnější kraslici 

Naše rodina 
co čekáme od rodičů a co oni od nás – beseda 
naši prarodiče 
sestavování rodokmenu 

Pálení čarodějnic 
seznámení s lidovou tradicí 
soutěž o nejlepší čarodějnickou masku 

Den matek 

co pro nás znamená maminka, co pro nás dělá – beseda 
výroba dárků 
vázání květin, sušení květin do vazby 
ve spolupráci s MŠ příprava besídky pro maminky 

Kamarádi 

rozdíly mezi pojmy kamarád, přítel, známý, spolužák 
tolerance při hrách 
hledání věcí a jevů, které můžeme pochválit a ocenit 
hodnocení vandalismu 
prožívání různých rolí při hrách 

Sportujeme 

pravidla různých her  
účast na mezidružinových soutěžích ve vybíjené 
pořádání turnaje ve stolním tenise 
školka se švihadlem a míčem – soutěž 
družinová branná soutěž o ceny 
turnaj družstev ve fotbale 
míčová olympiáda 
atletické disciplíny na hřišti 

Miss a Missák ŠD 
organizace vystoupení 
otázky pro vědomostní soutěž – vypracování 
hry a soutěže 
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Celoročně 

Tématický okruh činnosti 

Poznáváme své tělo 

V encyklopediích hledáme zajímavosti o lidském těle a jeho 
funkcích 
Na arch papíru obkreslíme spolužáka a dokreslujeme orgány 
Soutěžíme v kvízu Mé tělo 
Zjišťujeme své míry a váhy – tvoříme tabulky 
 

Co nám prospívá 

Zjišťujeme info o otužování 
Učíme se správně relaxovat 
Kontrolujeme denní hygienu – čisté ruce,kapesníky 
Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu 
Sestavujeme Desatero zdravé výživy 
Soutěžíme ve smyslovém vnímání potravin 
Besedujeme o přírodních a umělých vitamínech 

Chci být zdravý 

Čteme o dětských nemocech, zajímáme se o prevenci 
Vyprávíme o režimu dne při nemoci 
Povídáme si o tom jak zacházet s léky 
Zjišťujeme v literatuře, jak pomáhají bylinky 
Sbíráme léčivky v našem okolí 
Vaříme čaje z nasbíraných  bylinek 
Pečujeme o své tělo – relaxační cvičení 
Povídáme si o péči o chrup 
Předvádíme si, jak se chovat na ulici, v dopravním prostředku 
abychom se vyhnuli úrazu 
Učíme se oznámit úraz 
Učíme se používat lékárničku 
Přenášíme raněné, poskytujeme první pomoc 
Odhalujeme nebezpečí drog – injekční stříkačky na pískovištích, 
bonbony 
Chodíme ven za každého počasí 

 


