
Celoroční plán činnosti ŠK

při ZŠ B. Němcové v Jaroměři
školní rok 2022-2023

Cíle:
               

               Sebeobsluha adaptace v novém prostředí.

               Výchova ke zdravému životnímu stylu.

               Posilování komunikačních schopností.

               Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití.

               Vytvářet takové prostředí, aby děti rády chodily do školního klubu

                cítily se spokojeně a uvolněně.

               Zvyšování sociálních kompetencí.

               Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování.

                Rozvíjení intelektových schopností.

                Formování životních postojů.

 

Činnosti průběžně se opakující po celý školní rok:

A. Odpočinkové činnosti 
Vyprávění  o  zážitcích,  zkušenostech  i  problémech  dětí,  diskuse  a

výměny  názorů  na  aktuální  témata,  společný  zpěv  a  individuální  hry
klidnějšího charakteru, avízy a práce s časopisy.

 



B. Zájmové činnosti
Zájmová činnost  esteticko-výchovná,  výtvarná,  literárně-dramatická,

sportovní,  hudebně-pohybová,  pracovně-technická,  přírodovědná  a
společenská.

 Společné projekty s účastí více oddělení.
Míčové hry, hry se švihadly, stavění hradů z písku, využití prolézaček,

houpaček. Návštěva plaveckého areálu, zimního stadionu a další sezónní
aktivity.

C. Zájmové činnosti

Zájmová činnost probíhající v kroužcích dle tematických plánů. Účast
na sportovních soutěžích a přehlídce zájmových činností. Vystoupení na
kulturních akcích školy a města. Společné projekty s účastí více oddělení.



Září

Zahájení  školního roku,  poučení  o bezpečném chování  ve
školní družině , na školním dvoře, trampolíně, měst. hřišti v
tělocvičně,  při  cestě  do  školní  jídelny.  Poučení  dětí  o
bezpečném chování v průběhu rekonstrukce budovy školy.
Seznámení dětí se školním řádem.
Vymezení pravidel chování ve ŠD.

Projektový den „Z pohádky do pohádky“

Přijela pouť – výtvarná soutěž

Říjen
Podzimní výzdoba školy.
Projektový týden- Barevný podzim
Projektový den, výtvarná soutěž - „Plná škola draků „
Práce s přírodninami – malování na kamínky
Návštěva knihovny

Listopad
Výstava dětských prací v městské knihovně.
Vystoupení dramatického kroužku 
Projektový den - Přírodovědná soutěž v jedn. odděleních.
Vánoční výzdoba školy. 
Návštěva knihovny
Projektový týden- Cestujeme kolem světa
Vánoční výzdoba školy

Prosinec Vv, Pč – Projektový týden – Pod bílou peřinou
Vánoční tradice a zvyky v Čechách a ve světě
Mikulášská nadílka.
Čertovský rej – hravé odpoledne v tělocvičně 
Výstava prací dětí z keramického kroužku 
Vystoupení dramatického kroužku na adventních trzích .
Vánoční besídka pro děti z MŠ, na které se podílejí všechny
kroužky.
Vánoční besídky v odděleních s nadílkou.



Leden Tříkrálová sbírka 
Projektový týden-Recyklace
Projektový den - prevence úrazů
Výroba papírových hraček pro budoucí prvňáky.
 Zimní výzdoba školy



Únor Projektový den – Možná přijde i kouzelník.
Výroba karnevalových masek.
Projektový týden - Masopůst
Karnevaly v jednotlivých odděleních.
Beseda s lékařem – první pomoc

Březen
Jarní výzdoba školy.
Soutěž v aerobiku.
Turnaj ve vybíjené.
Jarní výzdoba školy.
Jarní výstava prací dětí v knihovně.
Projektový den - Vynášení Moreny.
Projektový týden - Velikonoční dílničky. 

Duben Projektový den – moje cesta do školy, dopravní výchova
Projektový týden - Naše rodina.
Mezilidské vztahy- učíme se toleranci, kamarádským 
vztahům

Květen Výroba dárečků pro maminky ke dni matek
Nácvik pásma básniček pohádek a písniček na besídku
ke Dni matek.
Besídka ke Dni matek. 
Prezentace kroužků.

Červen Den otců – výroba dárků
Rozloučení se školou- projektový den
Předcházení úrazům – základy poskytování první pomoci.
Poučení dětí o bezpečném chování o prázdninách. 


