Základní škola Jedovnice
Nad Rybníkem 401, 679 06, Jedovnice
IČO: 620 73 095
Celoroční plán školní družiny 2017/2018
Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.
Tento dokumnet obsahuje aktvity pro všechna oddělení školní družiny, která spolu úzce
spolupracují a na aktivitách ve školní družině se podílejí společně.
Cíl


Umožnit žákům osvojit si učení a motivovat je pro celoživotní učení.



Vést žáka k všestranné a účinné komunikaci.











Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
Rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlatní i
druhých.

Vét žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je ží a vycházet s jinými
lidmi.

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a
profesní orientaci.

Vést žáky k odpovědnému přístupu k práci i k práci druhých lidí.

Rozvíjet harmonický rozvoj osobnosti dítěte, jeho poznání a učení.
Zíkávání osobnostní samostatnosti.

Zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti.

ZÁŘÍ
,,Jsme jedna rodina – naše školní družina“
1. Poznáváme naši školu
2. Místo, kde žijeme

3. Věci a předměty kolem nás
4. Já a moji kamarádi
-

Naše škola není tajemný hrad: seznamujeme se s prostory budovy školy, nahlédneme

-

Seznámení dětí s vnitřním řádem a pravidly ŠD (učíme se rozlišovat povinnosti a

-

-

do učeben, poznáváme zaměstnance naší školy, poznáváme okolí školy.
zábavu).

Bezpečná cesta do školy (základy bezpečnosti při přesunu), bezpečnost při pohybu ve
škole (přesun do jídelny, na chodbách, na dětském hřišti).

Upevňování vztahu k udržování pořádku ve vlastních věcech (aktovka, oblečení
v šatnách…) a upevňování správných návyků (,,kouzelná slovíčka“, hygiena,
stolování, úklid hraček..).

Navazování a upěvňování přátelství, kamarádských vztahů, snaha pomáhat druhým.

ŘÍJEN
,,Veselé barvy podzimu“
1. Podzim v přírodě
2. Barvy podzimu

3. Příprava na Halloween
-

Seznámení se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody: vycházky po okolí,

-

Vztah přírody a člověka: pracujeme s encyklopedií, články, společně si na toto téma

-

pozorování změn počasí, sběr různých přírodnin a rostlin.
povídáme.

Sbírání lesních plodů pro zvířátka.
Hrajeme pohybové hry.

-

Tvoření podzimních koláží, dekorací, šperků a jiných výrobků z nasbíraného

-

Příprava na hallowenskou párty: tvorba výzdoby, kostýmů aj.

přírodního materiálu.

LISTOPAD
,,Strašidel se nebojíme“
1. Známe pohádkové bytosti?
2. Ať žijí duchové

3. Není drak jako drak¨
-

-

Učíme se toleranci a upevňujeme kamarádské vztahy: společné čtení pohádek,
shlédnutí pohádek, tvoření pohádkových bytostí, pantomima- předvádění
pohádkových hrdinů.

,,Dušičky“: vzpomínáme na své bízké.

Vyrábíme strašidla různými technikami.

Drakiáda: vyrábíme draky a chystáme se na společnou drakiádu.

Využíváme prostory tělocvičny k různým míčovým a pohybovým hrám, případně
tanci.

PROSINEC
,,Rok s rokem se sešel, vánoční čas zase přišel“
1. Mikulášská nadílka
2. Historie Vánoc

3. Tři oříšky pro Popelku
-

-

Mikulášské rejdění: dětská nadílka, hry, tanec.

Co pro nás znamenají Vánoce? Povídáme si o historii vánočních svátků a vánočních

tradic. Posloucháme koledy, zimní pranostiky aj. Vyprávíme se naše vánoční příběhy
a přání.

Vánoční dílny: Vyrábíme si tři oříšky plné přání (do každého oříšku nakreslit jedno
přání), tvoříme vánočních přání, ozdoby, dárky, zdobíme prostory ŠD.

LEDEN
,,O dvanácti měsíčkách“
1. Vzpomínáme na Vánoce
2. Zimní radovánky

3. Mráz maluje na okna
-

Společné relaxování na koberci: povídáme si o zážitcích a dojmech z vánočních

-

Vyprávění o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím: co se nám v zimě

-

prázdnin, čteme a sledujeme pohádky a filmy se zimní tematikou.

může stát (úraz, nemoc), prevence, tísňová telefonní čísla, zásady první pomoci

Společné zimní hrátky a sportování: hry a soutěže na sněhu, bobování, koulování,
tvoření ze sněhu…

Zimní tvoření: vytváříme koláže, sněhové vločky, výrábíme kalendář, práccujeme
s inkoustem a zmizikem aj.

ÚNOR
,,Ve zdravém těle zdravý duch“
1. Čistota- půl zdraví

2. Ubrousku prostři se!
3. Karnevalové rejdění
4. Bílá Olešnice
-

Člověk a zdraví: zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena.

Ochrana zdraví: povídáme si o nemocech, příznacích, chováním v době nemoci, ale
hlavně o ochraně před nákazou.

Sestavujeme zdravý jídelníček, povídáme si o zdravé výživě a zásadách stravování a
stolování.

Co je masopust? Besedujeme o tradicích a zvycích masopustu. Zdobíme tělocvičnu na
karneval. Vytváříme si masky.

Těšíme se na lyžování. Účastníme se lyžařského kurzu v Olešnici.

BŘEZEN
,,Jaro je za dveřmi“
1. První pozdravy jara

2. Zvířátka a jejich mláďata
3. Kniha je můj kamarád
-

Zdobíme prostředí školní družiny výrobky s jarní tematikou.

Vycházky do jarní přírody: pozorování změn v přírodě, ochrana přírody, zvířata a
jejich mláďata.

Zvyšování fyzické zdatnosti: sportujeme, hrajeme hry v tělocvičně i na hřišti.

To jsme všichni rádi, že jsme s knížkou kamarádi: seznámujeme s knihovnou,
povídáme si o čtení, návštěvě knihovny, o naší nejoblíbenější knížce.

DUBEN
,,Hádejte třikrát, děti! Kdo to letí na koštěti?“
1. Svátky jara

2. Naši malí kamarádi
3. Čarodějnický rej
-

-

Slavíme Velikonoce: povídáme si o velikonočních zvycích a tradicích, tvoříme

výrobky s velikonoční tematikou (různé výtvarné techniky), jarní ozdoby do oken,
malování jarní přírody.

Zvířecí mazlíčci v ŠD: vyprávíme si o našich zvířcích kamarádech, kreslíme je,
modelujeme, ty menší si přineseme ukázat.

Rej čarodějnic: vyrábíme čarodějnici a kostýmy, opékáme špekáčky.
Sportujeme na hřišti (různé pohybové hry na rozvoj koordinace).

KVĚTEN
,,Jaro dělá svělý den. Děti, pojďte rychle ven!“
1. Naše maminka

2. Jarní olympiáda

-

Den matek: povídáme si o maminkách, co pro nás znamenají, co pro nás všechno

-

Vyrábíme dárečky ke dni matek.

-

dělají.

Užíváme si jara na sluníčku: sportovní miniolympiáda, míčové hry, hry v přírodě,
malování na chodník.

ČERVEN
,,Těšíme se na prázdniny“
1. Děti mají svátek

2. Měli jsme se všichni rádi, zůstaneme kamarádi
3. Prázdniny za dveřmi
-

Zábavné odpoledne pro děti: sotěže pro děti v přírodě i ve tříde, hádanky, tajenky,

-

Nejsme líní: uklízíme, kompletujeme hry, stavebnice aj. v naší školní družině.

-

sportovní soutěže, taneční soutěže.

Hodnotíme naše aktvity a chování v ŠD během celého školního roku.

Těšíme se na prázdniny: pracujeme s dětským atlasem, sledujeme různá cestopisná
videa.

Společně si povídáme o tom, co nás čeká o prázdninách. Jak se máme o letních
prázdninách bezpečně chovat, abychom předešli různým nemocem a úrazům.

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI
-

Příprava na vyučování.

-

Opakování zásad bezpečnosti a polečenského chování.

-

Konstruktivní, karetní a deskové hry.
Utužování mezilidských vztahů.

Sezónní činnosti (vycházky, sázení rostlinek, sáňkování aj.).

Platnost od 1. 9. 2017
Zpracovala Mgr. Regina Psohlavcová
Vedoucí školní družiny

