ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích,
sourozencích, prarodičích a širší rodině

tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME
PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI
MŮJ DOMOV
vypravujeme, jak trávíme společný čas s rodiči, povídáme si o
sourozencích, prarodičích a dalších příbuzných

PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI
besídky pro rodiče
(využití piktogramů)

malujeme svoji rodinu, svůj dům, dětský pokoj
popisujeme domy, kde bydlíme, stavíme je
z kostek

podněcujeme dobré vztahy k rodině a sourozencům, rozvoj tolerance,
citlivosti a respektu
náš dům, byt, lokalita, kde žijeme

vycházky do okolí školy, hry na hřišti ve vesnici s
dětmi z vesnice
malování na chodník v prostorách šk. areálu
četba pohádek, časopisů a jiné dětské literatury
rozvíjíme znalosti v oblasti společenského
chování
vycházky po vesnici, orientace v blízkém okolí
stavba domečků z přírodních materiálů - využití
různých výtvarných technik

ŠKOLA, INTERNÁT, ŠKOLNÍ DRUŽINA
orientace v budově internátu a ŠD, seznámení se zaměstnanci školy

konzultační dny
výstavky fotografií z různých akcí
výstavky dětských výrobků

seznámení s činností , řádem školy, režimem dne, pravidly bezpečnosti
a chování v kolektivu
spolupráce s učiteli, zájmové kroužky, příprava na vyučování
NAŠE VESNICE
obec nebo město, kde žijeme, úřady a instituce (obecní úřad, pošta,
zdravotní středisko, knihovna, mateřská škola, obchody, Malus)

vlastivědná vycházka po obci

tradice naší obce, pověsti z našeho regionu
vyhledáváme informace o naší vesnici na
internetu
vycházky s dopravní tématikou, pozorujeme
situace na silnici
povídáme si o historii našeho regionu
učíme se nakupovat v obchodě
stavíme silnice, malujeme dopravní prostředky,
značky a zážitky z výletů
vyhledávání kulturních památek v blízkém okolí
na internetu,v novinách

BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY
poučení o bezpečnosti – chůze po chodníku a silnici, pravidla při
přecházení vozovky, přechody
poznáváme okolí školy, zajímavá a významná místa

návštěva Braunova Betléma, vlastivědná
vycházka po obci - Šlosberk, hospitál Kuks,
výstavka na hl. nástěnce školy/
výlet do blízkého okolí

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

tematický okruh: LIDÉ KOLEM NÁS

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
osvojujeme si a dodržujeme zásady slušného
chování – vzájemná úcta, tolerance a solidarita

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI

PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

MOJE RODINA
tématické výstavy pro rodiče
představujeme si jednotlivé členy naší rodiny

využíváme různých výtvarných technik,
dramatizace, her, práce s literaturou a obrazovým
materiálem
povídáme si, hrajeme hry, využíváme
dramatizace, výtvarné techniky
vytváříme pozitivní vzájemné klima ve skupině
podporujeme kladné vztahy dětí mezi sebou
vyrábíme pozvánky, dárky na oslavu
učíme se, jak máme gratulovat oslavenci
zdobíme internát, okna
vypravujeme si o různých zvycích, tradicích
využíváme výtvarné techniky, vyrábíme dárečky
povídáme si, jak se máme správně chovat v
kolektivu a na veřejnosti
besedujeme o chování v dopravních prostředcích
a během výletů
zdokonalujeme a procvičujeme chování na
chodníku, na silnici, na přechodech, při
nakupování
besedujeme o pokroku a civilizaci
povídáme si o pořadech v televizi a rozhlase,
doporučujeme si vhodné pořady
porovnáváme realitu s filmovým příběhem
využíváme dramatizaci, výtvarné techniky

postavení jedince v rodině, role jedince v rodině, mezigenerační
vztahy, zvyky naší rodiny
ČLOVĚK A LIDÉ KOLEM NĚJ
stanovíme si pravidla soužití v oddělení, moje místo ve skupině dětí,
moji kamarádi, národnosti lidí, jejich etnická a rasová příslušnost
jak se chováme k lidem, které neznáme
SVÁTKY A OSLAVY
seznamujeme se se jmény v kalendáři
jak slavíme vánoce v naší škole a doma

Mikulášská nadílka
beseda o vánočních tradicích
posezení s nadílkou u stromečku
vánoční besídka s výstavkou
dárek pro maminku ke Dni matek
Den dětí
olympiáda dětí, Kalendář - svátky, naroz. dětí

SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ
pravidla chování mezi lidmi – umíme pozdravit, chováme se správně
ke spolužákům, jak se budeme chovat na výstavě, v divadle

návštěva výstavy v muzeu, divadla

dodržujeme principy demokracie - umíme říct svůj názor, umíme
naslouchat, pomáháme řešit kamarádův problém
MY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
diskutujeme o shlédnutých pořadech , oblíbené internetové stránky
vytváříme schopnosti vyhledávat informace

shlédnutí nebo poslech výchovně laděného
pořadu

ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
povídáme si o možnostech správného využití
času
učíme se správně určovat čas, dny v týdnu, měsíce
dodržujeme stanovený režim dne
učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu
využíváme dramatizaci a hry
připravujeme společně náměty na vycházky a
další činnosti v různých ročních obdobích
vyhledáváme informace o možnostech trávení
volného času v naší vesnici či blízkém okolí
využíváme výtvarné techniky
na vycházkách sledujeme změny
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
určujeme, jak ubíhá čas v přírodě /letokruhy atd./
využíváme výtvarné techniky
povídáme si, jak se mění člověk během života
slavíme svátky a narozeniny
vypravujeme si o historii naší obce
na vycházkách pozorujeme změny v obci
sledujeme vývěsní panely, co je nového v obci
využíváme výtvarné techniky
vyhledáváme informace v encyklopediích
a na internetu
seznamujeme se starými řemesly
povídáme si o různých povoláních, co dělají
rodiče, které povolání se mi líbí
hrajeme si hru: Na řemesla
dramatizujeme zaměstnání rodičů
využíváme výtvarné techniky
využíváme knih, časopisů a internetu

tematický okruh: LIDÉ A ČAS
PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI
MŮJ DEN
dodržování a upevňování režimu dne, rozvíjení a upevňování
správných návyků

PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI
společné plánování dne

co vše můžeme dělat během dne - správné využití času
orientace v kalendáři
MŮJ VOLNÝ ČAS
co jsme dělali v našem volném čase

půjčování knih a časopisů ze školní knihovny

plánujeme odpočinek, aktivní odpočinek
ČAS V PŘÍRODĚ
jak se mění příroda v jednotlivých obdobích, měření času

vycházky do lesa

určování uběhlého času v přírodě
LIDSKÁ SPOLEČNOST A ČAS
jak stárne člověk

vycházky za historií do obce

jak se mění věci, budovy
historie, součastnost, blízká budoucnost naší obce
ŘEMESLA A POVOLÁNÍ
stará a současná řemesla
povolání rodičů a prarodičů, co budu dělat, až budu velký

pečení velikonočních perníků

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

tematický okruh: ROZMANITOST PŘÍRODY

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
při vycházkách pozorujeme v přírodě proměny
ročních období, změny počasí
k vyhledávání používáme encyklopedie,
časopisy a internet
využíváme různých výtvarných technik
dodržujeme pravidla chování v přírodě
vycházky do přírody spojené s pozorováním
okolní přírody
určování názvů rostlin, stromů a keřů
pojmenovávání živočichů
dramatizace pohádek
výtvarné techniky zaměřené na práci
s přírodními materiály
využíváme encyklopedií a naučné literatury
k shromažďování poznatků a hledání odpovědí
vyhledáváme na internetu
využíváme různých výtvarných technik
provádíme jednoduché pokusy
podílíme se na úklidu v okolí školy, hrabeme
listí, zametáme, sbíráme odpadky
uklízíme si pokoje, klubovny, šatnu, čistíme
obuv
třídíme odpady
při vycházkách netrháme chráněné rostliny,
nevyhazujeme odpadky

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI
ROČNÍ OBDOBÍ
charakteristika jednotlivých ročních období,
pozorujeme proměny počasí a barvy ročních období
pranostiky a zvyky v jednotlivých ročních obdobích
sezónní sportování ( bobování, jízda na kole, koloběžky)
PŘÍRODA KOLEM NÁS
poznávání a pozorování – stromů a rostlin
péče o pokojové rostliny, výsadba muškátů a jiných rostlin

PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI
Drakiáda a Pálení čarodějnic
soutěž: O nejlepšího bobaře
karneval
beseda: Přišlo jaro
velikonoční výstava
Máme rádi zvířata / podzimní, zimní a jarní
návštěva zoo, výstavka obrázků živočichů na
hl. nástěnce školy/
vycházka ke krmelci, donesení potravy
zvířátkům

poznávání a pozorování živočichů a jejich mláďat
NEŽIVÁ PŘÍRODA
voda a vzduch, nerosty v životě člověka

vycházka k Rýcholských rybníkům
drobné příležitostné výstavky (živá/neživá
příroda)

vesmír a sluneční soustava
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
povídáme si, co do přírody nepatří, jak člověk škodí přírodě, jak jí může
pomoci

návštěva psího útulku

sbíráme náměty, co by se dalo zlepšit v našem životním prostředí

přírodovědná vycházka na Ferdinandov –
chráněná lokalita sněženek a bledulí

chráněná území

beseda a soutěž: Třídíme odpady

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

tematický okruh: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI

vyhledáváme informace o lidském těle
v encyklopediích
hrajeme smyslové hry
malujeme různými technikami lidskou postavu

POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO
seznamujeme se se stavbou a funkcemi našeho těla

vycházky do přírody, pohybové hry na hřišti a
v tělocvičně
povídáme si o zdravé životosprávě, stolování,
sestavujeme jídelníček
využíváme výtvarné techniky, koláže

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
péče o zdraví – denní režim, pitný režim, stolování, otužování, duševní
hygiena

dbáme na správné hygienické návyky a
sebeobslužné činnosti
povídáme si o osobní hygieně
dodržujeme hygienické návyky při nachlazení,
rýmě

HYGIENICKÉ NÁVYKY
člověk a hygienické návyky

vycházky s dopravní tématikou – přechod pro
chodce, dopravní značky, jízda na kole
využíváme dramatizaci a modelové situace
seznamuje se zásadami první pomoci
využíváme výtvarné techniky

PREVENCE ÚRAZŮ
dbáme na bezpečnost dětí a upozorňujeme na nebezpečí úrazu při
různých činnostech
prohlubujeme zásady bezpečného chování v průběhu dne, při různých
hrách či výletech

využíváme výtvarné techniky, koláže

PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ
nebezpečné a návykové látky (alkohol, kouření, drogy)

povídáme si o růstu a vývoji
ukázka správného stolování, sprchování,
koupání ve školním bazénu

zdravá výživa
beseda: Jak si čistíme zoubky
Čistota vlasů

pečujeme o svůj vzhled

nácvik modelových situací – učíme se odmítat
ochrana osobního bezpečí
vytváření pozitivních vztahů k sobě a okolnímu
prostředí

PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

beseda na téma úrazy

