Rok ve školní družině (celoroční plán školní družiny 2017/2018)
ZÁŘÍ : Zpátky ve škole











Začátek školního roku, rozdělení dětí do oddělení
Seznámení se školou a všemi zaměstnanci, pravidla chování k dospělým
Organizace a režim ŠD, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu.
Navázání vztahů s novými kamarády za pomoci her, pravidla společného soužití v
družině
Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná
pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod.
Kudy do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při
přesunu, vycházka do okolí školy, orientace v obci, společná návštěva dětského hřiště
v Hrdějovicích
Sebeobsluha při stolování ve školní jídelně, pravidla běžné hygieny – mytí rukou,
zásady zdravé výživy
Výstava drobných prací z přírodních materiálů
Vzpomínáme na prázdniny-vyrábíme ZOO

ŘÍJEN : Barvy podzimu
 Vycházky do přírody – poznávání přírodnin, pravidla chování v lese, sběr lesních
plodů pro zvířátka
 Jak chráníme přírodu, třídění odpadů ve škole (barvy kontejnerů, místa odkládání
odpadů), účast při sběrové akci starého papíru
 Pozorujeme změny v přírodě – z barevných listů zhotovujeme např. Podzimní skřítky,
koláže…
 Stavíme domečky pro skřítky v lese
 Seznámení se školní knihovnou a zahájení pravidelné četby a práce s knihami
 Učíme se písničku Rok v přírodě
LISTOPAD :





Halloween – výroba masek, výstava strašidýlek, připomenutí svátku Dušiček
Návštěva Č. Budějovic - Hopsárium
Připravujeme turnaj ve vybíjené
beseda s dětmi na téma „Moje oblíbená knížka nebo časopis“

PROSINEC : Těšíme se na Vánoce





Čertí družina (součást celoškolního projektu Čertí škola)– nadílka, soutěže, hry, tanec
Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy
Vyprávíme si o přípravě Vánoc v rodinách – trhání „Barborek“, adventní kalendář
Vyrábíme výrobky s vánočními motivy, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu,
zdobíme společně stromeček
 Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk, věštíme, ….
 Sledujeme ptáky u krmítka a krmíme je
 Zdobíme stromeček pro zvířátka – vycházka do lesa

 Návštěva adventních trhů na českobudějovickém náměstí

LEDEN : Zimní radovánky









Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou
Olympiáda netradičních her na sněhu – soutěže na sněhu, bobování „u kapličky“,
stavby ze sněhu (O nejhezčího sněhuláka)
Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech
Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě ( nosíme nasbírané plody do
lesa- šípky, kaštany, žaludy, ovoce a zeleninu)
Beseda s myslivcem o životě zvířat v zimě
Jak se chováme ke svému zdraví v zimě(správné oblékání a bezpečnost při hrách)
Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou
Turnaj ve stolních hrách

ÚNOR : Cesta za knížkou
 Knížka pro kamarády – představení oblíbených knih kamarádům, sledování jednání
hlavních postav, tvorba ilustrace
 Jak se dělá kniha – návštěva tiskárny, knihkupectví
 Návštěva knihovny v Č. Budějovicích
 Příprava družinového karnevalu
 Rodičovské čtení v družině
 Nácvik krátkého divadelního představení
BŘEZEN : Vůně jara
Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme se
se zimou – Vynášení Morany (v rámci celoškolního projektu)
 Zdobíme hernu a okna jarními symboly
 Povídání o zdravé výživě a vitamínech – projekt Týden zdraví
 Projekt Čas pro stromy (poznávání stromů v přírodě, písnička Stromy, strom podle
horoskopu)


DUBEN : Čas kouzel
Pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů, uklízíme
okolo školy (Den Země)
 Velikonoce – výrobky s velikonočními náměty, zvyky, koledy, výzdoba herny,zdobení
zvoničky na školní zahradě jarními a velikonočními motivy
 Připravujeme Čarodějnický den ( v rámci celoškolního projektu – kostýmy, návštěva
kouzelného lesa, zaříkadla…mýty a lidové tradice k jaru)


KVĚTEN : Čas květin a sluníčka
 Projekt Když rozkvete poupátko – povídání o květinách, výroba květinového pexesa,
Kdybych byl květinou, byl bych….,písničky o květinách, tvoření sluníčkové
nástěnky,zpíváme písničky o květinách a sluníčku)

 Výroba dárku ke Dni matek
 Netradiční závodění na školní zahradě (chůdy, hod vlaštovkou, opičí dráha,..)
 Bowlingový turnaj a Kuličkiáda
ČERVEN : - Prázdniny se blíží








Den dětí – velký svátek -jak ho oslavíme, zábavné odpoledne plné her a soutěží
Dokážu to
Výlety ke Dni dětí – ZOO Hluboká nad Vlt.
Družinový pětiboj
Projekt Čas pro mazlíčky – péče, návštěva „mazlíčků“ v družině
Povídáme si o letních sportech (zásady bezpečnosti)
Dopravní výchova – soutěže o titul Nejlepší chodec,cyklista
Jízda zručnosti nanečisto

Vychovatelky ŠD: Bc. Magdaléna Jírová
Lada Salačová

