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ASTERIX A DESET ÚKOLŮ
Chlapci, posledně jsme neměli štěstí,
padli jsme na proklaté Galy a na jejich hafana.
Proti jejich dvojmužné převaze
jsme nezmohli nic a museli jsme...
ZÁŘÍ

ASTERIX A KAMARÁDI

 Seznamujeme se s naší školou a tematickým ročním plánem
 Poučení dětí o bezpečnosti: vnitřním řád a pravidla ŠD
 Bezpečná cesta do školy (základy bezpečnosti při přesunu), bezpečnost
při pohybu ve škole (přesun do jídelny, na chodbách, na dětském hřišti).
 Upevňování vztahu k udržování pořádku ve vlastních věcech (aktovka,
oblečení v šatnách) a upevňování správných návyků (hygiena, stolování,
úklid hraček).
 Navazování a upevňování přátelství, kamarádských vztahů, snaha
pomáhat druhým.
 Seznámení se s životem jiných kultur
 Úkol: Výroba tematického symbolu (družiny)
ŘÍJEN

PANORAMIXOVY OBŘADY

 Sklizeň ovoce a zeleniny, seznámení se sezónními jídly (dožínky)
 Vztah přírody a člověka: pracujeme s encyklopedií, články
 Runové písmo, seznámení se symboly spojenými se záznamem času Mayský kalendář
 Příprava na hallowenskou párty: tvorba výzdoby, kostýmů aj

 Úkol: Výroba kouzelných herbářů
LISTOPAD

MAJESTATIXOVA VESNICE A JEJÍ OKOLÍ

 Seznámení se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody: vycházky po
okolí, pozorování změn počasí a chování zvířat.
 Svátek Všech svatých a Dušičky - vysvětlení významu svátku,
vzpomínáme na své blízké.
 Úkol: Stavění vesničky z přírodních materiálů
PROSINEC

ASTERIX NA SLAVNOSTI

 Povídáme si o historii vánočních svátků a vánočních tradic. Posloucháme
koledy, zimní pranostiky. Jak tráví lidé Vánoce, vánoční zvyky.
 Umíme vyslovit svá přání a děláme radost druhým.
 Tvoříme vánoční přání, ozdoby, dárky, zdobíme prostory ŠD
 Jednoduché zhotovení hudebních nástrojů
 Úkol: Divadelní a pěvecké vystoupení
LEDEN

IDEFIXOVY HRÁTKY VE SNĚHU

 Vyprávění o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím: co se
nám v zimě může stát (úraz, nemoc), prevence, tísňová telefonní čísla,
zásady první pomoci.
 Společné zimní hrátky a sportování: hry a soutěže na sněhu, bruslení,
bobování, koulování, tvoření ze sněhu.
 Úkol: Sněhové sochy / papírové sochy
ÚNOR

OBELIX NA STOPĚ KANCŮ

 Zvířata v zimě, pozorování stop zvířat a umět jim pomoci.
 Ochrana zdraví: povídáme si o nemocech, příznacích, chováním v době
nemoci, ale hlavně o ochraně před nákazou.
 Co je masopust? Besedujeme o tradicích a zvycích masopustu. Zdobíme
tělocvičnu na karneval.
 Vytváříme si masky.
 Úkol: Turnaj v deskových hrách
BŘEZEN

PANORAMIOVA MOUDROST V KNIHÁCH

 Vycházky do přírody: co všechno se probouzí, pozorování změn v
přírodě, ochrana přírody, zvířata a jejich mláďata.

 Zdobíme prostředí školní družiny výrobky s jarní tematikou.
 Kniha je můj kamarád: Seznamujeme s knihovnou, povídáme si o čtení,
návštěvě knihovny, o naší nejoblíbenější knížce.
 Pokračování ve výrobě herbářů – soutěž o nejoriginálnější obálku (soutěž
oddělení)
 Úkol: Představení oblíbené knížky
DUBEN

TRUBADIXOVO VYSTOUPENÍ

 Povídáme si o velikonočních zvycích a tradicích, tvoříme výrobky s
velikonoční tematikou (různé výtvarné techniky), jarní výzdoba oken,
malování jarní přírody.
 Den Země“(22. 4. 2020): význam, úklid okolí školy.
 Na silnici bezpečně: opakujeme si pravidla silničního provozu,
poznáváme dopravní značky.
 Kdo to letí na koštěti:vyrábíme čarodějnici a kostýmy, opékáme
špekáčky.
 Úkol: Zdobení a tvoření velikonočních vajíček
KVĚTEN

BLEDULINA A JEJÍ VELKÁ RODINA

 Život v galské rodině
 Den matek: povídáme si o maminkách, co pro nás znamenají, co pro nás
všechno dělají.
 Vyrábíme dárečky ke Dni matek.
 Úkol: Malá sportovní olympiáda, míčové hry, hry v přírodě, malování na
chodník.
ČERVEN

ASTERIX VÍTÁ LÉTO

 Zábavné odpoledne pro děti: soutěže pro děti v přírodě i ve třídě,
hádanky, tajenky, sportovní soutěže, taneční soutěže.
 Vyhodnocení herbářů dle oddělení
 Úkol: Vodní pětiboj
 Vyhodnocení celoroční tematické soutěže
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