Masarykova základní škola Plzeň,
Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN
ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD
školní rok 2021/2022
TÉMA:

CESTA KOLEM SVĚTA
aneb pojď si hrát a poznávat

CÍLE:
- seznámení se všemi kontinenty planety Země
- posilování kladného vztahu k hodnotám našich předků – historie a zajímavosti
/stavby, významné osobnosti, tradice a zvyky/
- orientace v hlavních reáliích minulosti a současnosti – kultura obyvatelstva
/státy, státní vlajky, symboly, jazyky, hudba, doprava, průmysl/
- fauna a flóra jednotlivých kontinentů
- využívání knih, encyklopedií a PC jako informačních zdrojů k vytváření
pozitivního vztahu ke čtení a učení
- utváření a rozvoj sociálních i praktických dovedností
- rozvoj vizualizace a logického myšlení, rozvíjení hry, fantazie a tvořivosti
- osvojování nových informací a souvislostí
- rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace
- tvoření jako zdroj inspirace – tvorba výrobků na vánoční jarmark
- 6. ročník Děti dětem – charitativní sbírka pro děti ve FN
- základy morálního a kulturního cítění žáka
- enviromentální výchova – „Plechovkovaná“
- podpora pohybových aktivit žáků a pobyt na čerstvém vzduchu
- vnímání rytmu, melodie a obsahu čteného textu, rozvoj pozitivního vztahu ke knihám a čtení
- rozšiřování znalostí a dovedností, procvičování jemné motoriky
- vyjadřování vlastních pocitů – aktivní zapojení do diskusí
- koordinování výchovy a vzdělávání ve ŠD se školou na základě celoroční koncepce školy a
ŠVP pro zájmové vzdělávání
- předcházení projevů šikany a neodkladně ji řešit
- individuální přístup k žákům jako osobnostem s vlastními zájmy a potřebami, zapojení žáků se SVP
- možnost volby a formování životních postojů
- odstraňování napětí a únavy, výchova ke zdravému životnímu stylu
- vytváření bezpečného a přátelského prostředí bez jakýchkoli rozdílů či diskriminací
- spojování hudební složky se slovem, obrazem a pohybem
- účelné využívání volného času, veškeré aktivity vyvíjené v ŠD využívají vhodné a podnětné prostředí,
obsahují prvky hry a kreativity, žák musí prožívat radost z úspěchu a překonávání překážek.

METODY A FORMY:
- individuální i skupinová práce
- vysvětlování a názorné ukázky
- komunikace a řízená diskuse, besedy
- vzájemná spolupráce
- prezentace výsledků
- bezpečnost
- hry a soutěže
- hudba a zpěv
- výtvarné techniky
- sportovní aktivity
- četba knih

TÉMATICKÉ CELKY:

EVROPA
Etiketa – důraz na zvýšené hygienické návyky /COVID-19/, bezpečnostní pravidla,
pravidla herny, vztahy v rámci kolektivu.
Česká republika – T. G. Masaryk, 100. výročí založení naší školy.
Státy Evropské unie a Velká Británie /hlavní města, státní vlajky, jazyky/.
Lokální pověsti a významné svátky.
Historie a význam letních olympijských her.
Osobnosti dětské literatury /bratři Grimové, H. CH. Andersen, A. Lindgrenová,
J. Rowlingová/.
časový rozsah - září, říjen, listopad
- seznámení žáků s celoročním tématem
- seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a poučení o bezpečnosti
- herny mají svá pravidla
- sebeobslužné činnosti, hygienické návyky, správné stolování
- služby v jednotlivých odděleních /jídelna, šatna, herna/
- podzimní výzdoba herny
- hry seznamovací, relaxační, paměťové
- stolní hry dle výběru žáků – stanovení pravidel
- sportovní aktivity na hřišti TJ Sokol /pohybové a míčové hry/
- tématické vycházky v okolí školy – podzimní příroda, sběr a poznávání přírodnin
- výtvarné a pracovní činnosti - obrázky z prázdnin, pravidla herny, pohádkové postavy,
papírový drak, barevný podzim, přírodniny, veselé dýně, strašidýlka, čarodějnice, netopýři
- tvoříme výrobky na vánoční jarmark
- podzim - pranostiky, básničky
- přísloví a pořekadla, hádanky, jazykolamy

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Poznáváme státy - Kanada, USA, Mexiko, Brazílie a Argentina /hlavní města, státní
vlajky, jazyky/.
Původní obyvatelstvo, zajímavosti z přírody.
Významné svátky /Den díkůvzdání, Mikuláš, Vánoce, Masopust/.
Zimní sporty /osobnosti, disciplíny, zimní olympiáda/.
časový rozsah - prosinec, leden, únor
- zimní a vánoční výzdoba herny
- advent, mikulášské a vánoční tradice, zvyky

- zpívání a poslech koled
- pohybové hry na sněhu, stavíme sněhuláky
- tématické vycházky – pozorujeme zimní přírodu
- zima – pranostiky, básničky
- přísloví a pořekadla, hádanky, jazykolamy
- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, společenské hry
- výtvarné a pracovní činnosti – vánoční strom přání, Mikuláš a čert, kapříci, andělíčci,
vánoční přání, zimní krajina a sportování, obličejové masky, tvorba výzdoby na akci
maškarní bál, dárečky k zápisům do 1. tříd
- situační hry – vztahy žáků v kolektivu, kamarádství, pomoc druhému, kouzelná slůvka
- turnaje ve stolních hrách, kvízy, tajenky
- příprava na pěveckou soutěž

ASIE A AUSTRÁLIE
Poznáváme státy – Rusko, Čína, Indie, Japonsko, Nový Zéland /hlavní města, státní
vlajky, jazyky/.
Fauna a flóra, ochrana životního prostředí.
Slavné vynálezy, stavby, orientální kuchyně.
časový rozsah - březen, duben, květen
- jarní výzdoba herny
- Velikonoce a jaro – zvyky a obyčeje
- přísloví a pořekadla, hádanky, jazykolamy
- tématické vycházky – jarní příroda a město, počasí, zvířata, rostliny
- sportovní aktivity na hřišti TJ Sokol /pohybové a míčové hry/
- hry s ekologickou tématikou
- třídíme odpad
- hry a aktivity na téma doprava, bezpečné chování při cestě do školy, dopravní značky,
linky bezpečí, První pomoc
- smyslové a psychomotorické hry
- písničky a básničky pro maminky
- společenské hry a turnaje
- beseda – moje oblíbená kniha
- výtvarné a pracovní činnosti – jarní krajina, oblíbené zvíře, kraslice, přáníčka a dárečky ke
Dni matek, obrázky z výletu, moje rodina, můj dům
- správné návyky a sebeobsluha žáků, správné zacházení a úklid vypůjčených věcí

AFRIKA
Poznáváme státy – Egypt, JAR, Keňa, ostrov Madagaskar /hlavní města, státní
vlajky, jazyky/.
Přírodní rezervace /zvířata, Červená kniha ohrožených druhů zvířat/.
Původní obyvatelstvo /kmeny/ a ekologie /životní podmínky, UNICEF/.
časový rozsah – červen
- letní výzdoba herny
- přísloví a pořekadla, hádanky, jazykolamy
- sportovní aktivity na hřišti TJ Sokol /pohybové a míčové hry/
- hry podporující tvořivost a fantazii
- hry rozvíjející postřeh a paměť, vědomostní kvízy
- beseda – prázdninová přání a plány
- výtvarné a pracovní činnosti – co rád kreslím, motýlci, květiny, sluníčka, vodní živočichové, obrázky
na výzdobu tělocvičny - společná akce rozloučení se školním rokem
- celoroční zhodnocení a rozloučení se žáky

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 2021/2022 – akce:
zahájení 1. 9. 2021 ukončení 10. 6. 2022
PLECHOVKOVANÁ – sbírání a třídění plechovek v rámci ŠD 2021/2022
zahájení 1.10. a ukončení akce 3.12.
6. ročník DĚTI DĚTEM – charitativní sbírka pro děti FN Plzeň
4. – 8. 10. pondělí - pátek
BRAMBORIÁDA - zábavný týden plný soutěží a tvoření s bramborami /herny/,
společná akce v pátek 8. 10. na hřišti Sokola 13.45 – 15.00 hodin
5. 11. pátek 13.45 – 15.00 hodin
STRAŠIDELNÉ HEMŽENÍ - soutěžní odpoledne s tancem v maskách /tělocvična/13.45 – 15.00
hod.
8. - 12. 11. pondělí - pátek
DRAKIÁDA - celotýdenní akce na téma „draci“ /herny/
společná akce v pátek 20. 11. na hřišti Sokola 13.45 – 15.00 hodin
3. 12. pátek
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA /tělocvična/ 13.45 – 15.00 hodin
16. 12. čtvrtek
Vánoční koncert pěveckého sboru Beránci /kostel Panny Marie Růžencové 19.00 hodin/
2O. 12. pondělí
VÁNOČNÍ BESÍDKA /tělocvična/ 13.45 – 15.00 hodin
21. 1. pátek
DRUŽINOŠOU - pěvecká soutěž jednotlivců a dvojic /tělocvična/ 13.45 – 15.00 hodin
25. 2. pátek
MAŠKARNÍ BÁL - soutěžní odpoledne s tancem v maskách /tělocvična// 13.45 – 15.00 hodin
9. 3. a 16. 3. středy
Cesta kolem světa - beseda pro žáky 1. tříd /Knihovna Města Plzně - Slovany/ 13.45 - 14.45 hodin
1. 4. pátek
APRILIÁDA aneb den naruby /herny a hřiště/ 13.45 – 15.00 hodin
8. 4. pátek
BEZPEČNÝ INTERNET - beseda pro žáky 3. a 4. tříd /Hudební a internetová knihovna - Slovany/
13.45 - 14.45 hodin
22. 4. pátek
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ SOUTĚŽ /hřiště/ 13.45 - 15.00 hodin
29. 4. pátek - sobota 30. 4.
PYŽAMOVÁ PÁRTY aneb noc v ŠD
večerní opékání špekáčků a táborák v zahradě Dominikánů, přespání v ŠD

23 5. – 27. 5. pondělí - pátek
Příprava na akci – „JÍDELNÍČEK sestavený samotnými žáky naší ŠD“
Výtvarná soutěž tematických obrázků s výstavou, anketa oblíbená jídla
3O. 5. – 3. 6. pondělí - pátek
JÍDELNÍČEK sestavený samotnými žáky naší ŠD“ - pro žáky vaří paní kuchařky
1. 6. středa
NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ /hřiště/ 13.45 - 15.00 hodin
15. 6. středa
KRESLENÍ NA CHODNÍKU /školní dvůr/
soutěž v kreslení na chodníku s tématem „Máme rádi zvířata – Afrika“
2O. 6. pondělí
Ukončení akce „PLECHOVKOVANÁ“ / tělocvična v rámci ŠD/ 13.45 - 15.00 hodin
vyhlášení nejlepších sběračů
27. 6. pondělí
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2021/2022 aneb družinový silvestr /tělocvična/
13.45 - 15.00 hodin
Akce jejichž termíny se upřesní ve druhém pololetí:
CIZÍ ČLOVĚK, BEZPEČNOST - beseda Městská policie Plzeň /inter. učebna/
VZPOURA ÚRAZŮM – akce VZP, tělocvična
Zpracovala: Martina Šplíchalová
ved. vychovatelka ŠD

Schválil: PaedDr. Antonín Herrmann
ředitel školy

