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ÚVOD:

Celoroční tematický plán: ,,Poznáváme zvířata v zoo“

Roční plán je otevřený dokument,  který lze během školního roku upravovat.  Roční plán
slouží  k  rozvíjení  klíčových  kompetencí.  Činnostmi  a  hrami  budeme  u  účastníků  přispívat  k
rozvíjení  klíčových  kompetencí:  souhrn  vědomostí,  dovedností,  schopností  a  postojů,  které
účastníci získávají v průběhu docházky do školní družiny.

Kompetence:

K učení • Využívá získané poznatky
• Podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního

učení, poznává jeho smysl a cíl
• Posuzuje výsledky své práce
• Oceňuje vlastní pokrok
• Rozvrhne si čas na vlastní práci

Komunikativní • Vyjadřuje svoje vlastní pocity, účastní se diskuzí
• Formuje své myšlenky a názory
• Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření

vztahů a spolupráci
• Naslouchá druhým, rozumí jim
• Vyhodnocuje a zkouší, vhodně reaguje
• Vyjadřuje svůj názor

Sociální a interpersonální • Dodržuje stanovená pravidla
• Přispívá k utváření a upevňování přátelských vztahů
• Přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly
• Pod vedením pedagoga navrhuje zlepšení
• Oceňuje zkušenosti druhých

K řešení problému • Rozpoznává a pochopí problém
• Uvážlivě rozhoduje
• Přemýšlí a hledá způsoby řešení

Pracovní • Vytváří  společně  pravidla  skupiny,  rozumí  jejich
smyslu a dodržování

• Dodržuje společná pravidla
• Pracuje samostatně, má smysl pro povinnost
• Organizuje si pracovní prostor, práci dokončí
• Prezentuje svoje výsledky práce

K trávení volného času • Rozvíjí  své  záliby  a  nadání  v  organizovaných  i
individuálních činnostech

• Volný čas si organizuje a využívá účelně
• Orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití
• Umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic
• Rozvíjí  své zájmy v organizovaných i  individuálních



činnostech
• Dokáže odmítnout nevhodnou nabídku trávení volného

času

1. CÍL:

- harmonický rozvoj osobnosti účastníka, jeho učení a poznání

- osvojování  základních  společenských  hodnot  (tolerance,  spolupráce  ve  skupině,

rozpoznávání nevhodného chování)

- získávání osobní samostatnosti

- vychovávat k smysluplnému využívání volného času

- vybavovat účastníky dostatečnou zásobou různých námětů pro volný čas

- zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti

2. VÝCHOVNÉ CÍLE:
- dodržování řádu školní družiny

- poskytování dostatku času na potřebný odpočinek po vyučování

- předávání nových poznatků

- podpora a prohlubování individuálních schopností a dovedností – intelektové, osobnostní,

pohybové atd.

- motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry

- podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet vyjadřovací schopnosti

- zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem

- motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti

- osvojit pravidla vhodné komunikace mezi účastníky a při skupinových činnostech

- vytvářet nové pracovní návyky

- zaměření na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

3. PROSTŘEDKY:

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a

výchovou v rodině. Není rozhodně pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která

ji odlišuje od vyučování. Školní družina zabezpečuje pro žáky (účastníky) mladšího školního

věku odpočinek, rekreaci, relaxaci a efektivní využití volného času. Nabízí pestrou zájmovou

činnost  (pracovní,  hudební,  výtvarnou,  sportovní),  spontánní  volnočasové  aktivity  a

celodružinové akce. Školní družina využívá školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu, cvičnou

kuchyňku i audiovizuální pomůcky. Vychovatelé spolupracují s třídními učiteli a zákonnými



zástupci.

4. KONCEPCE

Metody  a  formy  práce: samostatná  i  skupinová  práce,  hra,  soutěže,  prezentace

výsledků,  komunitní  kruh,  řízená  diskuse,  literární  a  výtvarná  tvorba,  dramatizace  textu,

pohybové  a  tělovýchovné  aktivity,  přírodovědné  a  vlastivědné  činnosti,  práce

s encyklopediemi, atlasy ajiné.

Pomůcky: čtvrtky, balicí papíry, barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, tuš,

inkoust,  lepidlo,  klovatina,  textil,  vlna,  modelovací  hmoty,  přírodniny,  provázek,  drátky,

korálky, jiné netradiční výtvarné materiály, míče, švihadla, dlouhá lana, obruče apod.

Orffovy nástroje, knihy, encyklopedie apod.

5. ORGANIZACE ŠD

 I. až VII. oddělení

6. PROVOZ ŠD
Ráno: 6:30 – 7:30

Odpoledne: 11:40 – 18:00

7. MĚSÍČNÍ PLÁNY
Zaměření na všestranný rozvoj účastníka v různých oblastech, zpracován a uspořádán

do měsíčních bloků pod celkovým názvem: Poznáváme zvířata v zoo.

Motivace: Účastníci budou společně během celého školního roku poznávat zvířata z různých

koutů světa.

8.  ČLOVĚK A JEHO SVĚT
        Základní tematické okruhy:

1. Místo, kde žijeme (MKŽ)

2. Lidé kolem nás (LKN)

3. Lidé a čas (LČ)

4. Rozmanitosti přírody (RP)

                        5. Člověk a jeho zdraví (ČJZ)



Tematický roční plán:

Měsíc a hlavní téma Témata

Září
Richard: gorila nížinná

- hlavní téma: gorily a další zvířata
- zahájení školního roku (seznámení 

s Řády, nastavení pravidel)
- prázdninové vzpomínky (výtvarné 

zpracování)
- seznámení s celoročním tématem: Svět 

zvířat v zoo
- 22.9. podzim začíná (výtvarné 

zpracování)
- 28.9. svátek sv. Václava (legenda o 

našem patronovi)
- 28.9.1931 výročí 90 let Zoo Praha 

(celodružinová výtvarná práce)
- hygiena vzhledem ke Covid 19

Říjen
Len: kůň Převalského

- hlavní téma: koně a další zvířata
- 4.10. Světový den zvířat (záchrana koně

Převalského)
- 20.10. Den stromů (výtvarné 

zpracování)
- 28.10. vznik našeho státu (státní 

symboly – výtvarné zpracování)
- podzimní úroda (ovoce a zelenina, 

výtvarné zpracování)
- ochrana před nemocemi: vitamíny
- 31.10. Dušičky, Halloween (tradice)



Listopad
Nora: žirafa Rothschildova

- hlavní téma: žirafy a další zvířata
- 11.11. sv. Martin (legenda)
- příchod zimy, ukládání přírody k 

odpočinku (výtvarné zpracování)
- 17.11.1939 a 1989 (studenti a historické

události)
- adventní příprava (průběh, výzdoba - 

výtvarné zpracování)
- prevence nemocí – otužování

Prosinec
Berta: lední medvěd

- hlavní téma: medvědi a další zvířata
- 4.12. Barbora, 6.12. Mikuláš, 13.12. 

Lucie (legendy, historie, zvyky)
- napíšeme dopis Ježíškovi
- Mikulášská nadílka a výtvarné 

zpracování
- svátky Vánoc u nás a ve světě
- vyrábíme vánoční přáníčko a dáreček
- ozdobíme stromeček a prožijeme 

vánoční nadílku
- přiměřené oblékání podle počasí

Leden
Otylka: tučňák Humboldtův

- hlavní téma: tučňáci a další zvířata
- prožité Vánoce (výtvarné zpracování)
- nový letopočet (kalendářní a školní rok)
- 21.12. zimní slunovrat (výtvarné 

zpracování zimy)
- 6.1. Tři králové (tradice, charita, 

výtvarné zpracování)
- udržování pořádku, úklid vánoční 

výzdoby a dárků
- ochrana před zimou – vrstvení oblečení
-



Únor
Meloun: lachtan jihoafrický

- hlavní téma: lachtani a další zvířata
- 2.2. Hromnice (pranostiky)
- Masopust (předzvěst Velikonoc, výroba 

masky)
- 14.2. Valentýn (legenda, výroba 

přáníčka)
- 21.2. Mezinárodní den mateřského 

jazyka (jazykolamy)
- předcházení úrazům – domov, škola, 

pobyt venku

Březen
Karkulka: klokan rudý

- hlavní téma: klokani a další zvířata
- Březen měsíc knihy (návštěva školní 

knihovny)
- 8.3. MDŽ (historie, vyrábíme dáreček)
- 21.3. jaro začíná (výtvarné zpracování)
- 22.3. Den vody (význam, koloběh 

v přírodě)
- 28.3. 1592 Den učitelů (430. výročí 

narození Komenského)
- prevence jarní únavy - vitamíny, pohyb, 

spánek

Duben
Eberhard: želva sloní

- hlavní téma: želvy a další zvířata
- Velikonoce (tradice, výtvarné 

zpracování)
- prožijeme velikonoční nadílku (koledy)
- 1.4. Světový den ptactva
- 7.4. Světový den zdraví (pitný režim, 

správná strava)
- Měsíc dopravní bezpečnosti ( záchranná

čísla, pravidla bezpečnosti)
- 22.4. Den Země (recyklace, 

udržitelnost, výtvarné zpracování)
- 24.4. svátek sv. Jiří (pranostiky)
- 30.4. Filipojakubská noc (tradice, 

čarodějnice)
- postupné otužování - zrádnost jarního 

slunce



Květen
Max: slon indický

- hlavní téma: sloni a další zvířata
- 1.5. Svátek práce (historie)
- 3.5. Den Slunce (výtvarné zpracování)
- 8.5. Den vítězství (historie)
- 9.5. Den matek (výroba přáníčka a 

dárečku)
- kvetoucí příroda (výtvarné zpracování)
- ochrana před sluncem – úpal, úžeh

Červen
Jamvan: lev indický

- hlavní téma: lvi a další zvířata
- 1.6. Den dětí (vyrobíme si dáreček, 

prožijeme oslavu)
- 17.6. Den otců (historie)
- 21.6. letní slunovrat (výtvarné 

zpracování léta)
- těšení se na prázdniny (výtvarné 

zpracování)
- uklízíme třídu před prázdninami
- vyhodnotíme školní rok a rozloučíme se
- poučení před prázdninami

9. Celodružinové aktivity:

Celodružinová výtvarná práce,
Zoo – tučňák,
Lachtan Meloun,
Kniha je náš kamarád aneb Z pohádky do pohádky,
Dopravní prostředky kolem nás,
Paralympiáda na ven / Paralympiáda do třídy,
Jamvan – král zvířat,
Vánoční besídka,
Sportovní dny ve školní družině,
Výrobky k zápisu pro budoucí žáky 1. tříd.

Akce se během roku mohou měnit a doplňovat.

Roční plán se může během školního roku upravovat dle doporučení MŠMT a MZCR.

Vypracovaly paní vychovatelky
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