ŠKOLNÍ DRUŽINA – plán činnosti na školní rok
2015/2016
Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 – 15,00
hod.

Činnost:
-

Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné poslechové
činnosti)
Relaxační činnost
- vycházky, tělocvična, soutěže
Zájmová činnost
Pohybové a tělovýchovné aktivity
Výtvarné a rukodělné činnosti
Hudba a tanec
Literárně dramatické činnosti
Přírodovědné a dramatické činnosti
Přírodovědné a vlastivědné činnosti
Výpočetní technika
Didaktické hry, upevňování školních poznatků při vycházkách, kulturních
akcích
Individuální činnosti

ŠD má pro svou činnost dvě vlastní klubovny, které jsou uzpůsobeny k odpoledním
činnostem ve školní družině.
Vybavení – stolní hry, stavebnice, společenské hry, dětské knihy a časopisy,
koberce, dětský nábytek.

Cíle ŠD:





Správně motivovat děti nabízením zájmové činnosti, rozvíjet praktické
dovednosti v různých činnostech,naučit děti vztahu k vlastnoručně
vytvořeným výrobkům.
Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních
prací.
Rozvíjet u dětí kamarádství, vést je ke komunikaci, rozvíjet jejich
schopnosti respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.





Využívat preventivního programu školy formou sociálních a komunikačních
her (správné řešení konfliktních situací)
Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnosti odpočinku,
relaxace a zájmové činnosti
Pozorovat přírodu, vést děti k její ochraně

Obsah vzdělávání
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
1. Místo kde žijeme – Náš domov
- škola
- tradice
Poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině , ve škole.Tématické
vycházky do okolí školy, posilování vztahu k místním tradicí, dopravní výchova.
2.
3.
-

Lidé kolem nás – rodina, kamarádi, jak se správně chovat
Lidé a čas – náš denní režim
Jak se mění lidé
Jak se mění budovy, vesnice

Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umění
využívat správně a účelně volný čas.
4. Rozmanitost přírody – příroda kolem nás
- roční období
- chráníme si své životní prostředí
Vycházky a pobyt v přírodě, využití encyklopedií k určování rostlin a živočichů,
následné výtvarné zpracování, ochrana přírody.
5. Člověk a jeho zdraví – poznáváme své tělo
- pečujeme o své zdraví
- chodíme ven každý den
Poznávání sebe sama, poučení o péči a zdraví, zdravotní prevence, osobní hygiena
a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, zásady první pomoci.

Rozvíjení a posilování klíčových kompetencí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
komunikativní kompetence
sociální a interpersonální kompetence
občanské kompetence
kompetence k trávení volného času

Září 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Téma: Pojďte se seznámit

Seznámení se školou s režimem a bezpečností při všech akcích ŠD
Seznámení s okolím školy
„Škola“- didaktická hra- cíl činnosti: cvičit postřeh, paměť,
pranostiky- vztahující se k měsíci září,
přísloví a pořekadla, hádanky a pohádky- rozvíjet mateřský jazyk, vnímat
jeho krásu a melodii
6. Vycházky do přírody (okolí Veverských Knínic, poznávání stromů, sběr
léčivek)
Pozorování různých druhů trav, sbírání a lisování podzimních trav a květin –
tvorba herbáře
7. Sebepoznávací hry ( nakresli kamaráda, jak tě vidím já, vyber si kamaráda
apod.)
„Kouzelná slovíčka“ – (děkuji, promiňte, dobrý den), hra zaměřená na
pravidla společenského chování.

Říjen 2015 Téma: Příroda kolem nás ( chutě a barvy podzimu)
1. Vycházky přírodovědné – poznávání přírodnin, zvířat, přírodovědné
hádanky, sběr přírodnin na Vv, Pv, sběr léčivých rostlin
2. Vv, Pv- použití přírodnin ( výroba zvířátek z kaštanů a žaludů, výstavky
3. Přírodovědná olympiáda- pozorování ročních období, rozdělení roku na
čtvrtletí, měsíce, dny, poznávání přírodnin
Začíná podzim- pozorujeme hejna ptáků, jak se připravují k odletu do
teplých krajů a zpět se vrátí až na jaře. Všímáme si plodů, semen a bobulí.
Sledujeme houby – určujeme je podle atlasu
4. Drakiáda – výroba a pouštění draků

Listopad 2015 Téma: Knížka je náš kamarád
1.
2.
3.
4.

Vycházky přírodovědné a sportovní
Návštěva knihovny – beseda
Výstava oblíbených knih
Malujeme pohádky, literární výchova – čtení a dramatizace pohádek,
hádání pohádek,
„Pohádka z obrázků“ didaktická hra,- návaznost na vědomosti získané
z vyučování a dále je rozšiřovat. „Na rýmování“, „Čtení bez písmenek“didakt. Hra(tvoření textu podle obrázků.
5. Výroba leporela (obalu, záložky)- motivace známé pohádky.

Prosinec 2015 Téma: Knížka je náš kamarád
1.
2.
3.
4.
5.

Vánoční zvyky a tradice
Vánoční besídka- divadelní představení - vystoupení pro rodiče
Vánoční výzdoba prostor ŠD a vánočního stromu
Výroba přání rodičům
Čertovská diskotéka

Leden 2016 Téma: Sport pro každého
1. Vycházky sportovní- sáňkování, bobování –(dbáme na vhodné oblečení dětí
poučíme je o zásadách bezpečnosti při hrách.
2. Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě- sypeme krmení
ptákům do krmítek ( výroba krmítek v PV)
3. Výroba dárků pro budoucí prvňáčky, vítání prvňáčků při zápisu do školy
4. Vv, Pv – sněhuláci, zimní sporty, zimní krajiny
5. Stavění sněhuláků – soutěž

Únor 2016 Téma: Každý je šikovný na něco jiného
1. Vycházky sportovní- zimní sporty
2. Tělocvična – turnaje v míčových hrách
3. Učíme se kouzlit – papírové vystřihovánky „Obrázky“- didakt. hra –
upevnění vědomostí, rozvíjení představivosti.
4. Výtvarné činnosti – zima (zimní hry. masopust, dětský karneval).

Březen 2016 Téma: Březen – do přírody vlezem
1. Velikonoční výzdoba –
2. Vv,Pv – velikonoční kraslice
3. Co do lesa nepatří – zaměřeno na ekologii, vycházky do lesa, čištění
studánky, úklid v okolí školy a na školní zahradě.
4. Hledáme poklad – soutěž
5. Turistické vycházky – sportovní soutěže
6. Bezpečnost na silnicích – dobře viditelné oblečení

Duben 2016 Téma: Jeden za všechny- všichni za jednoho
1.
2.
3.
4.
5.

vycházky zaměřené na orientaci v krajině
Závody na koloběžkách – soutěž ( zručnost, rychlost, obratnost)
Kuličkiáda – soutěž ve cvrnkání kuliček
„Myslivna“ vědomostní soutěž
Den Země – sběr odpadků v okolí školy, Domov – vyprávění o významu slova,
vlastní zážitky, ilustrace, můj dům, můj hrad, pomoc při zpříjemnění
prostředí

Květen 2016 Téma: Líná kůže, málo zmůže
1.
2.
3.
4.

Netradiční sporty – chůdohrátky, překážkové běhy, opičí dráha
Malování na chodníku
Vv,Pv – Den matek – dárky
Ekologická výchova – třídění odpadu, šetření vodou, ochrana přírody

Červen 2016 Téma: Jedeme do finále
1.
2.
3.
4.

Vycházky do přírody – co už vím o našem bydlišti
Vv, Pv těšíme se na prázdniny – indiánské léto – výroba totemů
Pomoc při úklidu pomůcek, školy
„Zlatý slavík“ – soutěž ve zpěvu
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