Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci
tráví svůj volný čas dle svého výběru.
Herna














kulečník
stolní tenis
stolní fotbal
šipky
Wii Sports hry
taneční koberec
Carcassonne
piškvorky
hry na rozvoj logického myšlení
stolní hry
Twister
soutěže
pexeso



turnaje: v kulečníku, stolním tenisu, stolním fotbalu, šipkách, Wii






sledování televize – hudební kanály
sledování filmů – TV, DVD
poslech hudby – CD, DVD
volné posezení, pobavení a odpočinek

Studovna




vlastní vzdělávání
příprava na vyučování
využití knihovny (encyklopedie, přírodovědné knihy, slovníky, jazykové učebnice aj.)

Učebna informatiky


počítače a internet

Zájmová činnost v zájmových kroužcích dle nabídky školy (keramický, rybářský,
včelařský, sportovní,…)
Účast na společenských akcích (jarmark)

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
Září
•
•
•
•
•

Seznámení s řádem a provozem školního klubu a s bezpečností ve školním klubu
Seznámení s pravidly kulečníku, stolního tenisu, stolního fotbalu, šipek
Seznámení s Wii Sports hrami
Seznámení s deskovými hrami na Wii – pohybové, rytmické, kondiční, na udržení
rovnováhy, jóga
Rozvoj rytmu a tance na tanečním koberci

Říjen
•
•
•
•
•
•

Soutěže
Hudební odpoledne: CD, DVD – poslech
Wii hry
Video: DVD, film
Odpočinková četba dle individuálního zájmu dětí
Využívání herních prvků učebny ŠK dle zájmu dětí

Listopad
•
•
•
•
•

Soutěže
Ukázky tradičních ručních technik spojených s Vánocemi
Příprava na Advent
Video: DVD – film
CD - hudba

Prosinec
•
•
•
•
•

Vánoční soutěže dle zájmu dětí
Vánoční zvyky a tradice- vědomostní test
Vánoční dekorace
Hudební odpoledne - koledy, vánoční písně
Video: DVD – film - vánoční tématika

Leden
•
•
•
•
•

Soutěž - nejlepší vtip
Kreslení – zimní tématika
Video: DVD – filmy, CD –hudba
Využívání herních prvků učebny ŠK dle zájmu dětí
Odpočinkové hry

Únor
•
•
•
•

Soutěže
Masopust – přiblížení tradic, výzdoba ŠK
Využívání herních prvků učebny ŠK dle zájmu dětí
CD - hudba

Březen
•
•
•
•
•

Soutěže dle zájmu dětí
Využívání herních prvků učebny ŠK dle zájmu dětí
Video: DVD – film
Vědomostní soutěže, kvízy
Náměty dětí – četba, ruční práce

Duben
•
•
•
•
•

Velikonoční zvyky a tradice, test
Velikonoční dekorace
Spontánní soutěže (miniturnaje)
Pohybové soutěže na Wii hrách
Video: DVD – film

Květen
•
•
•
•
•

Turnaj v kulečníku
Kvízová soutěž
Spontánní soutěže
Video: DVD – film, CD – hudba
Využívání herních prvků učebny ŠK dle zájmu dětí

Červen
•
•
•
•
•

Kreslení s prázdninovou tématikou
Spontánní soutěže (miniturnaje)
Video: DVD – film
Rozloučení: hudba – poslech, tanec
Využívání herních prvků učebny ŠK dle zájmu dětí

V průběhu celého školního roku:
Studovna: vlastní vzdělávání, příprava na vyučování, možnost využití knihovny
(encyklopedie, jazykové učebnice, slovníky, …)
Učebna informatiky: přístup na internet, výukové programy, PC hry
Zájmová činnost v kroužcích: dle aktuální nabídky ve školním roce – sportovní, rybářský,
včelařský, keramický, …
Herna: možnost připojení WiFi

Rozvíjíme tyto kompetence:
K1:
Vyhledává, třídí, porovnává a spojuje informace, řadí je do jednotlivých systémů
K2:
Učí se samostatně řešit problémy
K3:
Naslouchá kratším promluvám ostatních
Zapojuje se do diskuze skupiny, vyjadřuje a obhajuje své názory
K4:
Posoudí, co se mu daří – nedaří, povedlo – nepovedlo a proč
Přijme roli ve skupině, týmu (i novou)
Je schopen dodržovat stanovená pravidla skupinové či týmové práce
K5:
Odmítá útlak, hrubé zacházení, dbá o zdraví své i ostatních
Dodržuje hygienické návyky, zapojuje se do sportovních aktivit
K6:
Bezpečně a účinně používá materiály, nástroje, vybavení
Dodržuje vymezená pravidla, řády
Plánuje a organizuje svou pracovní činnost
Využívá znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastní k vlastnímu rozvoji
Prezentuje svoji práci před ostatními
Vyvozuje poučení z činnosti druhých osob
V průběhu školního roku se zapojujeme do primární prevence (PP), zaměřujeme se na
enviromentální výchovu (EV) a výchovu ke zdravému životnímu stylu (ZŽS).
Mgr. Roman Behún: ředitel školy
Čj.: 00552/2017
Schváleno na pedagogické radě dne: 13. 9. 2017

Lada Podzimková: vedoucí ŠK a ŠK

