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Celoroční plán školního klubu 2019/2020 

 

Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. 

 

Tento dokument obsahuje aktivity pro oddělení školního klubu, který spolupracuje 

s odděleními školní družiny a na vybraných aktivitách se podílejí společně. 

 

Cíl 

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít a vycházet s jinými 

lidmi. 

 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a 

profesní orientaci. 

 Umožnit žákům osvojit si učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 

 Získávání osobní samostatnosti. 

 Vést žáka k všestranné a účinné komunikaci. 

 Rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých. 

 Rozvíjet harmonický rozvoj osobnosti dítěte, jeho poznání a učení. 

 Zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti.  

 Vést žáka k odpovědnému přístupu k práci i k práci druhých lidí. 

 



„Přes celý svět k pokladu“ 

2019/2020 

Tematický plán a jednotlivé činnosti z něj plynoucí by měly vést děti k poznání 

různých kultur, zvyků a světadílů hravou a zábavnou formou. Každé z dětí si vyrobí 

svůj pilotní průkaz, který bude sloužit k získávání odměn za splněné úkoly. V klubu 

bude viset cestovatelská mapa, která bude sloužit k zaznamenávání objevených 

světadílů, vlepování fotek a psaní poznámek. Za správné plnění úkolů obdrží děti 

indicie, které povedou k nalezení pokladu. Za spolupráce se ŠD si také každý měsíc 

uvaříme jedno jídlo, které je typické pro daný světadíl. 

 

„Hurá, děti, je to tady! 

Poletíme za poklady! 

Cesty, té se nebojíme, 

v každé zkoušce obstojíme!“ 

 

 

 

 

 



ZÁŘÍ 

„Po prázdninách zpět do školy“ 

1. Seznámíme se s naší školou a tematickým ročním plánem 

2. Místo, kde žijeme 

3. Věci, místa, lidé a předměty kolem nás 

4. Já a moji kamarádi 

 

 Zopakujeme si prostory školy, objevujeme místa, kde jsme ještě nikdy nebyli. 

 Představení tematického plánu „Přes celý svět k pokladu“ dětem. Vytvoření leteckého 

průkazu a prezentace návrhu cestovatelské mapy. 

 Poučení dětí o bezpečnosti: vnitřní řád a pravidla ŠK (opakování povinností a práv 

dětí ve školním klubu) 

 Dodržování pořádku ve vlastních i klubových věcech. 

 Navazování a upevňování přátelství, kamarádských vztahů, snaha pomáhat druhým. 

 

ŘÍJEN 

„Říjnová Evropa – domovský světadíl“ 

 Seznámení se s rozmanitostí a barevností přírody. Procházky po okolí, sběr 

přírodnin, užití encyklopedií k identifikaci nálezů, pozorování změn počasí, 

objasňování těchto jevů za pomoci internetu. 

 Vztah člověka a přírody: práce s encyklopedií, diskuse na téma člověk a příroda 

 Poznáváme Evropu-země, které do ní patří, evropská zvířata a příroda, nejznámější 

místa, jazyk a kultura jednotlivých zemí 

 Sbírání lesních plodů pro zvířátka. 

 Hrajeme pohybové hry. 

 Tvoření podzimních koláží, dekorací a jiných výrobků z nasbíraného přírodního 

materiálu. 

 Společné aktivity se ŠD: 1. oddělení ŠD vaří typické jídlo vybrané Evropské země 

 Podzimní prázdniny (29. 10. – 30. 10. ): poučení BOZP před podzimními 

prázdninami. 



 

 

LISTOPAD 

„Kdo je bojí, nesmí do lesa“ 

1. Asie plná tajemství, kouzel a duchů 

2. Draci naši a draci z Asie 

 

 Asie – vyprávíme si o podnebných pásech v jednotlivých částech Asie, zvířatech, 

zajímavých místech a kulturních památkách. 

 Upevňujeme kamarádské vztahy: společné čtení knih, komiksů, tvoření tajemných 

postaviček z příběhů. Návrh vlastního strašidla. 

 „Dušičky“: vysvětlení pojmu, významu svátku, vzpomínáme na své blízké. 

 Vyrábíme krmítka, zpracováváme přírodniny různými technikami. 

 Drakiáda: vyrábíme draky a chystáme společnou drakiádu se ŠD. 

 Prostory tělocvičny využíváme k různým pohybovým hrám. 

 Spolupráce se ŠD: 3. oddělení vaří typické jídlo asijské země. 

 

PROSINEC 

„A máme tu po roce opět krásné Vánoce.“ 

1. Přišel Mikuláš 

2. Kouzlo Vánoc 

3. Tři oříšky pro Popelku 

 

 Vánoce v jednotlivých světadílech – národní jídla, jak tráví Vánoce lidé 

v jednotlivých zemích, vánoční zvyky a jiné. 

 Mikulášská nadílka, oslava, hry. 

 Co pro nás znamenají Vánoce? Povídáme si o historii vánočních svátků a 

vánočních tradic. Posloucháme koledy, zimní pranostiky a jiné. 

 Povídáme si o našich přáních a píšeme dopis Ježíškovi. 



 Vánoční dílny: tvoříme vánoční ozdoby, dárky, zdobíme prostory ŠK. 

 Spolupráce se ŠD: 3. oddělení vaří typické vánoční jídlo vybrané evropské 

země. 

 Vánoční prázdniny (23. 11. 2019 – 3. 1. 2020): poučení o BOZP před 

vánočními prázdninami. 

LEDEN 

„Na Antarktidě samý sníh, tam se jezdí na saních“ 

 

1. Vzpomínáme na Vánoce. 

2. Zimní hry. 

3. Bílá Olešnice. 

 

 Antarktida, nejchladnější kontinent – jaký je život v chladu a ledu, jak dlouho 

trvá arktický den a noc, vysvětlení pojmů, jak vypadá polární zář? 

 Ukázka vánočních dárků, povídání o vánočním čase stráveném v kruhu rodiny. 

Slavíte Vánoce i nějakým netypickým způsobem? Relaxace a četba knih se 

zimní tématikou, sledování zimních příběhů. 

 Prevence zimních úrazů. 

 Společné zimní hrátky a dovádění: hry na sněhu, bruslení, sáňkování. 

 Vytváříme vitráže se zimní tématikou. 

 Spolupráce s ŠD: ŠK uvaří typické jídlo pro Antarktidu. 

 Účastníme se lyžařského kurzu v Olešnici. 

 „Pexesiáda“: soutěžní klání ŠK + ŠD. 

 

ÚNOR 

„Únor v Severní Americe“ 

1. Ve zdravém těle zdravý duch 

2. Karnevalový rej 

3. Masopust 



 Severní Amerika: její obyvatelé, jazyky, národnosti, objevení Ameriky, 

historie. 

 Ve zdravém těle zdravý duch: zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena. 

 Povídáme si o nemocech, příznacích, prevenci, chování v době nemoci. 

 Sestavujeme zdravý jídelníček, zdravá výživa a zásady stravování, výroba 

projektu na téma „Zdravé jídlo“ 

 Co je to masopust? Vysvětlení pojmu a seznámení se s možnými alternativami 

slavení masopustu. 

 Výroba masek na karneval. 

 Spolupráce se ŠD: 1. oddělení vaří typické jídlo vybrané americké země. 

 Pololetní prázdniny ( 31. 1. 2020) a jarní prázdniny ( 17. – 23. 2. 2020) – 

poučení BOZP před prázdninami. 

 

BŘEZEN 

„Cestujeme ze Severní Ameriky do Jižní“ 

1. Probouzí se jaro 

2. Zvířata kolem nás 

3. Rád čtu 

 Jižní Amerika – Amazonský prales a jeho obyvatelé, zvířata žijící v pralese, 

původní kmeny, svět bez elektřiny. 

 Zdobíme prostředí ŠK výrobky s jarní tématikou. 

 Pozorování změn v jarní přírodě, objasňování přírodních jevů, pokusy s tajícím 

sněhem, klíčení a pěstování rostlin. 

 Sportujeme a hrajeme pohybové hry v tělocvičně. 

 Návštěva knihovny, seznámení s vhodnými literárními díly. 

 Spolupráce se ŠD: 2. oddělení vaří typické jídlo vybrané americké země. 

 „Ponožkový den“: Světový den Downova syndromu (21. 3. 2020) 

 

DUBEN 

„V dubnu v Africe teplo je nejvíce“ 



1. Svátky jara 

2. Malý kamarád, také kamarád 

3. Přiletěly čarodějnice 

 

 Afrika – její poloha, rozdíly ve stylu a způsobu života, africké děti (projekt 

adopce na dálku) 

 Slavíme Velikonoce: povídáme si o velikonočních zvycích, tvoříme výrobky 

s velikonoční tématikou (různé výtvarné techniky), jarní ozdoby do oken, 

malování jarní přírody venku. 

 Zvířecí mazlíčci v ŠK, povídáme si o nich, výtvarně ztvárníme, ty menší si 

můžeme donést ukázat. 

 Čarodějnický rej: vyrábíme masky na čarodějnice, opékáme špekáčky, plníme 

úkoly, procházíme čarodějnickou stezkou. 

 „Den Země“ (22. 4. 2020): význam, úklid okolí školy. 

 Sportujeme v přírodě, pohybové hry, překonávání přírodních překážek. 

 Spolupráce s ŠD: 3. oddělení vaří typické africké jídlo. 

 Velikonoční prázdniny (9. – 10. 4. 2020): poučení o BOZP před velikonočními 

prázdninami. 

KVĚTEN 

„Objevujeme krásy Austrálie“ 

1. Moje rodina 

2. Jarní olympiáda 

3. Bezpečná jízda 

 

 Austrálie – velká města, zvířata pod australským nebem, život pod mořem 

 Beseda s cestovatelem: prales a jeho obyvatelé. 

 „Barevný týden“: každý den v týdnu má svoji barvu, do které se budeme 

oblékat. 

 Den matek: povídáme si o maminkách a celé naší rodině. 

 Vyrábíme dárečky ke Dni matek. 

 Užíváme si sluníčka, sportujeme v přírodě, pořádáme sportovní olympiádu, 

hrajeme míčové hry. 



 Opakujeme pravidla silničního provozu, hrajeme hra s touto tématikou. 

 Poznáváme dopravní značky. 

 Spolupráce s ŠD: ŠK vaří typické australské jídlo. 

 

ČERVEN 

„Poklad na dosah ruky“ 

1. Děti mají svátek 

2. Bylo nám spolu dobře 

3. Hurá, prázdniny 

 

 Cesta zpět do ČR: vzpomínáme na místa, která nás nejvíce zaujala a mohli 

bychom je s rodiči navštívit. 

 Zábavné odpoledne pro děti v přírodě: hádanky, tajenky, sportovní soutěže, 

taneční soutěže. 

 Uklízíme a dáváme do pořádku ŠK, třídíme hry, uklízíme knihy. 

 Hodnotíme naše aktivity a chování ve ŠK během celého školního roku. 

 Těšíme se na prázdniny. Výtvarně zpracováváme toto téma, sledujeme 

cestopisná videa. 

 Nalézáme poklad za pomoci nasbíraných indicií. 

 Rozloučení se školním rokem za přítomnosti rodičů. 

 Letní prázdniny (1. 7. – 31. 8. 2020): poučení o BOZP během letních prázdnin. 

 

Průběžné činnosti 

- Příprava na vyučování. 

- Konstruktivní karetní a deskové hry. 

- Opakování zásad bezpečnosti a společenského chování. 

- Sezónní činnosti. 

Platnost od 2. 9. 2019                                          Zpracovala Mgr. Regina Psohlavcová 

                                                                                                 Vedoucí školního klubu 


