Základní škola Jedovnice
Příspěvková organizace
Nad Rybníkem 401,
679 06, Jedovnice
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Činnost školního klubu
Zájmové vzdělávání ve školním klubu ZŠ Jedovnice se uskutečňuje formou
příležitostné, výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické činnosti. Také uskutečňuje
zájmové kroužky a nabídky spontánní činnosti. Je určen přednostně pro žáky II.
stupně ZŠ. Účastníkem může být i žák I. stupně ZŠ, který není přijat k pravidelné
denní docházce do školní družiny. O přijetí účastníka k činnosti ŠK se rozhoduje na
základě písemné přihlášky.

Cíle školního klubu
•podporovat žáky v přátelské a radostné atmosféře
•rozvíjet osobnost žáka
•učit žáky komunikovat, spolupracovat a vzájemně respektovat
•upevnění znalostí a rozvíjení dovedností žáků získaných v průběhu vyučování
•přizpůsobit činnost věku žáků, jejich potřebám, zájmům i počasí
•dát prostor pro rozvoj talentu a nadání každého žáka
•vést žáky ke smysluplnému využití volného času
•poskytnout žákům bezpečný prostor spontánních činností i kroužků
•vést žáky ke zvýšenému zájmu o svoji školu, estetiku prostředí, aktivity školy
•podporovat žáky k dobrovolnému nasazení se pro společné dobro
•rozvíjet spolupráci mezi kroužky, jejich vedoucími, pedagogy, rodiči i veřejností

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU
ZŠ JEDOVNICE
2021 – 2022
SUPERHRDINOVÉ
„Klídek, nevinní kolemjdoucí! V tomhle městě platí limit hluku!“
(Amazing Spider-Man # 42-43)

CAPTAIN AMERICA

ZÁŘÍ

 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 hrdinů
 Úkol: Výroba tematického symbolu, loga hrdiny

IRON MAN

ŘÍJEN







Sklizeň ovoce a zeleniny, seznámení se sezónními jídly (dožínky)
Vztah přírody a člověka: pracujeme s encyklopedií, články
Příprava na halloweenskou párty: tvorba výzdoby, kostýmů aj.
Výroba upomínkových předmětů na Jedovnickou rolničku.
Úkol: Vytvoření svého hrdiny.

LISTOPAD

THOR

 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.

 Výroba upomínkových předmětů na Jedovnickou rolničku.
 Úkol: Pouštění draků.
PROSINEC

SPIDER-MAN

 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
 Úkol: Jedovnická rolnička
LEDEN

SUPERMAN

 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: Stavění výtvorů ze sněhu.
ÚNOR

BATMAN

 Zvířata v zimě, pozorování stop zvířat a umět jim pomoci.
 Ochrana zdraví: povídáme si o nemocech, příznacích, chováním v době
nemoci, zdravý životní styl, otužování.
 Co je masopust? Besedujeme o tradicích a zvycích masopustu. Zdobíme
tělocvičnu na karneval.
 Úkol: Vytváříme si masky.
BŘEZEN

DOCTOR STRANGE

 Vycházky do přírody: co všechno se probouzí, pozorování změn v přírodě
 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.
 Úkol: Představení oblíbené knížky či komiksu

DUBEN

BLACK WIDOW

 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

HULK

 Život hrdiny a jeho rodiny
 Den matek: povídáme si o maminkách, co pro nás znamenají, co pro nás
všechno dělají.
 Vyrábíme dárečky ke Dni matek.
 Úkol: Branné cvičení (míčové hry, hry v přírodě, malování na chodník).
ČERVEN

CAPTAIN MARVEL

 Zábavné odpoledne pro děti: soutěže pro děti v přírodě i ve třídě, hádanky,
tajenky, sportovní soutěže, taneční soutěže.
 Úkol: Vodní radovánky.
 Vyhodnocení celoroční činnosti školní družiny a školního klubu.

Vypracoval: Mgr. Jakub Ošlejšek

Schválila: Ing. Lenka Danielová Ph.D.

