
Celoroční plán akcí 

PODZIM: 

Září, říjen, listopad 

Seznámení s novými žáky, s řádem a provozem školního klubu, bezpečností ve školním klubu, okolím 

školy a pravidly slušného chování. 

TVČ, RČ – denní vycházky, hry v přírodě, pobyty na hřišti, pohybové hry, tělovýchovné chvilky 

HV – relaxační hudba, pohádková a filmová hudba, hudební hádanky 

VV – malování zážitků z prázdnin, podzimní tvoření – práce s přírodninami, halloweenské tvoření, 

malování na kameny 

PV – práce s papírem (skládání, stříhání, lepení), výrobky z přírodnin – vyhledávání a dotváření, 

navlékání korálků ze šípků, dlabání a malování dýní. Příprava na vyučování: didaktické hry, hádanky, 

rozvoj logického myšlení formou hry, vzdělávací aplikace, filmové dokumenty na vybrané téma. Další 

aktivity dle zájmu dětí a mimořádné činnosti – návštěva lanového parku a vyhlídkové věže (Funpark – 

Most), disco odpoledne s maskami, vědomostní kvízy, soutěže, drakiáda na Šibeniku, pexesiáda, 

odpolední opékání buřtů, návštěva minizoo v SVČ, filmové a pohádkové odpoledne – kino v ŠK, filmy 

a pohádky na přání dětí. 

 

ZIMA: 

Prosinec, leden, únor 

TVČ, RČ – vycházky do přírody, zimní radovánky (při příznivém zimním počasí), pohybové hry na 

sněhu (sáňkování, bobování, sněhové stavby, tělovýchovné chvilky v relaxačním sále 

HV – poslech vánočních koled, vánoční písně, poznávání hudebních nástrojů formou hry, relaxační 

hudba, hra dětí na oblíbené hudební nástroje 

VV – vánoční a mikulášská tématika – výroba ozdob, přání, dárečků, zimní výzdoba školního klubu, 

PV – lidové vánoční zvyky, tradice – vánoce a masopust, řemesla a dílničky, quilling, výroba 

Valentýnky 

Příprava na vyučování: didaktické hry, vzdělávací aplikace, jazykolamy, křížovky, filmové dokumenty 

na vybrané téma. Další aktivity dle zájmu dětí a mimořádné činnosti – „Vánoce a Mikuláš ve školním 

klubu“, vánoční posezení, vánoční dílny, pečení a zdobení cukroví, pohádky a filmy s vánoční 

tématikou, návštěva vánočních trhů, zimní soutěže s různou tématikou. 

 

JARO: 

Březen, duben 

TVČ, RČ – venkovní pohybové hry, hry na hřišti, soutěže v přírodě, vycházky do jarní přírody 

HV – poznávání hudebních nástrojů formou hry, poslech oblíbených písní, hudební pohybové hry 

VV – jarní náměty, velikonoční výzdoba 

PV – zdobení velikonočních kraslic, výrobky k Velikonocům, výroba vlastní knihy.  

Příprava na vyučování: didaktické hry, jazykolamy, vzdělávací aplikace, doplňovačky, filmové 

dokumenty na vybrané téma. Další aktivity a mimořádné činnosti aktuálně plánované – vědomostní 

soutěže, kvízy, soutěže dle zájmu dětí, návštěva kina Kosmos, návštěva dopravního hřiště. Pečení a 

zdobení velikonočních perníčků, velikonoční zvyky a tradice, Den Země – recyklace, pořádek kolem 

nás, březen – měsíc knihy. 

 

LÉTO: 



Květen, červen 

TVČ, RČ – vycházky do přírody, pobyty na hřišti, sportovní hry v přírodě 

HV – hudební hry a kvízy, hudebně pohybové hry, hry děti na hudební nástroje 

VV – námět „maminkám k svátku“, prázdninová tématika 

PV – výroba dárečků ke Dni matek, projekt prázdniny 

Příprava na vyučování: hádanky, křížovky, doplňovačky, kvízy, didaktické hry, vzdělávací aplikace, 

filmové dokumenty na vybrané téma. Další aktivity a mimořádné činnosti aktuálně plánované – 

soutěže a vědomostní kvíz ke státním svátkům 1. a 8. května, sportovní odpoledne, Den dětí v ŠK, 

loučení se školním rokem v ŠK, piknik v přírodě, výlet na přání dětí, bezpečnost o prázdninách. 

 


