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Školní družina

datum: 1. září 2020

Tématický plán školní družiny na školní rok 2020/2021
S dětmi pro děti
Tento tematický plán navazuje na školní vzdělávací program a specifikuje konkrétní činnosti
pro školní družinu. Výchova ve školní družině plynule navazuje na výchovu na základní škole, tato je
hlavně zaměřena na vzdělávání dětí, vede děti k soužití v kolektivu v rámci volnočasových aktivit a
navazuje na výchovu v rámci rodiny.
Pro přehlednost činností ve školní družině budou činnosti děleny do těchto kategorií:
1/ Místo, kde žijeme
2/ Lidé kolem nás
3/ Lidé a čas
4/ Rozmanitost přírody
5/ Člověk a jeho zdraví
6/ Zvyky a oslavy svátků

Z časového hlediska a ročních dob budou jednotlivé měsíční plány děleny na:
1/ Podzim plný barev / měsíce září, říjen a listopad/
2/ Pohádková zima / měsíce prosinec, leden a únor/
3/ Voňavé jaro / měsíce březen, duben a květen/
4/ Prosluněné léto / měsíc červen/

Cílem tohoto tematického plánu je zdravý rozvoj dětí ve školní družině. Rozvíjení znalostí a
dovedností. Dále praktické poznávání okolní přírody, zásady ochrany rostlin a živočichů, kteří žijí
kolem nás. V neposlední řadě je výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvíjení sociálních návyků,
dovedností a znalostí v rámci kolektivu kamarádů.

PODZIM PLNÝ BAREV
Září
Místo, kde žijeme
-

Seznamujeme se s budovou školy, orientací ve školní budově a pravidly pro pobyt ve školní
družině. / základní bezpečnostní pravidla, řád školní dužiny /
Seznamujeme se s provozem a chováním ve školní jídelně a družině.
Vyprávíme si, jak se máme chovat ve škole a na ulici, zdůrazňujeme si možná nebezpečí.

Lidé kolem nás
-

Poznáváme kamarády ve školní družině a zaměstnance školy.
Vyprávíme si o vzájemných vztazích, jak se máme chovat k sobě navzájem, jak se chovat
k dospělým ve škole a k dospělým.
Hrajeme seznamovací, kolektivní a pohybové hry, s cílem začlenění nových žáků do kolektivu.
Vyprávíme si zážitky z prázdnin a kreslíme je.
Učíme se používat, kouzelná slovíčka.

Lidé a čas
-

Povídáme si o podzimu.
Na venkovních vycházkách pozorujeme změny v přírodě a vyprávíme si o nich.
Kreslíme, modelujeme a vyrábíme z přírodnin.
Vyprávíme si o prožitých volných dnech.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Vyprávíme si o živočiších, kteří žijí v přírodě.
Povídáme si, jaké životní podmínky potřebují ke svému životu.
Povídáme si o zásadách chování v přírodě a její ochraně.

Člověk a jeho zdraví
- Povídáme si o hygienických zásadách.
- Chodíme ven každý den, sportujeme.
Zvyky a oslavy svátků
- Vyprávíme si o knížeti Václavovi.
- Světový den cestovního ruchu.

ŘÍJEN
Místo, kde žijeme
-

Seznamujeme se s okolím školy, vyprávíme si o obci, v níž je škola umístěna seznamujeme
se stručně s její historií.
Ze stavebnice stavíme ideální dům a školu.

Lidé kolem nás
-

Prohlubujeme kamarádské vztahy v kolektivu, oslovování jménem, „kouzelná slovíčka prosím,
omlouvám se a děkuji.
Vyprávíme si o práci našich rodičů a důležitost každé práce.
Učíme se používání krizových linek a vyprávíme si, kdy kterou použít.
Povídáme si o zásadách zdravého života.

Lidé a čas
-

Povídáme si o podzimu, seznamujeme se s rozmanitostí počasí.
Na venkovních vycházkách pozorujeme změny v přírodě a změnu barev listí.
Vyrábíme z přírodnin zvířátka / používáme kaštany, ořechy, bukvice a žaludy a jiné přírodní
materiály/.
Učíme se básničky a písničky s podzimní tematikou.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Vyprávíme si o houbách, modelujeme je a kreslíme atlas našich hub.
Povídáme si o vodních živočiších a jejich přípravě na zimu.
Z přírodnin vyrábíme nebo modelujeme zvířátka.

Člověk a jeho zdraví
-

Pečujeme o svůj vzhled.
Chodíme ven každý den.

Zvyky a oslavy svátků
-

Oslavíme den stromů – 20.října.
1.10. Mezinárodní den seniorů.
Vyprávíme si o státním svátku 28.října – vzniku Československa.
Oslavíme v odděleních Halloween – vyrobíme strašáky z dýní.

LISTOPAD
Místo, kde žijeme
-

Vyprávíme si o domech, ve kterých bydlíme.
Vyprávíme si o historii našich obcí, kde žijeme.
Prohlížíme si mapu, vyhledáme obce a orientujeme se v nejbližším okolí.
Na vycházkách sledujeme rozdíly mezi starými a novými domy.

Lidé kolem nás
-

Pokračujeme v prohlubování kamarádských vztahů v kolektivu.
Vyprávíme si o Integrovaném záchranném systému (IZS) a jeho složkách, hasičích,
zdravotnících a policistech.
Učíme se používání krizových linek IZS, linky 112, 155,158.
Povídáme si o jak se chovat, pokud jsem sám doma, když zazvoní nebo zavolá někdo cizí.
Zásady opatrnosti při styku s cizími lidmi.
Povídáme si o reflexních prvcích na oděvu a jejich významu.
Objevujeme svět nevidomých.

Lidé a čas
-

Povídáme si o podzimu a přípravě přírody na zimní období.
Sbíráme kaštany, žaludy pro zvířátka na zimu.
Povídáme si pranostiky.
Vyrábíme a navrhujeme hodiny.

Člověk a jeho zdraví
-

Učíme se jíst zdravě.
Chodíme ven každý den.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Pozorujeme změnu barev listí, vyrábíme koláže z listů a kreslíme je.
Povídáme si o ptácích a jejich přípravě na zimu.
Z přírodnin vyrábíme nebo modelujeme zvířátka.
Povídáme si o přikrmování zvířat v zimě.
13.11. Den nevidomých.
20.11.Světový den pozdravů.

POHÁDKOVÁ ZIMA
PROSINEC
Místo, kde žijeme
-

Vnímáme adventní čas, jak se zdobí obec na vánoční svátky.
Seznamujeme se s kulturními památkami v našem okolí.
Povídáme si jak se chovat v dopravních prostředcích.
Na vycházkách sledujeme, jak se obec zdobí na vánoční svátky.

Lidé kolem nás
-

Povídáme si o zážitcích v rodině s čertem a Mikulášem.
Vyprávíme si o tom, co dělají naši rodiče a čím bychom chtěli být, až vyrosteme.
Hrajeme si společenské a didaktické hry.
Objevujeme svět zdravotně postižených.
Povídáme si o vánočních svátcích v zahraničí /zvyky, tradice/.

Lidé a čas
-

Vyrábíme postavičky čerta a Mikuláše.
Povídáme si o adventu a vánočním času. Vyrábíme adventní věnec a ozdoby.
Zdobíme třídu a vyrábíme dárky pro své blízké.
Lidové zvyky a tradice.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Na vycházkách sledujeme, jak se příroda změnila příchodem zimy.
Povídáme si o zvířátkách, kteří přezimují v zimním spánku.

Člověk a jeho zdraví
-

Pečujeme o své zdraví.
Chodíme ven každý den.

Zvyky a oslavy svátků
-

Uspořádáme si Mikulášskou a vánoční nadílku.
3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených.
11.12. Světový den dětství.

LEDEN
Místo, kde žijeme
-

Vyprávíme si zážitky z vánočních prázdnin.
Vyprávíme si o historii pošty, vyrábíme obálku, poštovní známku.

Lidé kolem nás
-

Pokračujeme v prohlubování kamarádských vztahů v kolektivu.
Vyprávíme si o funkci peněz a jejich historii.
Vyrábíme si vlastní peníze pro hru na obchod.
Povídáme si co je to linka bezpečí a kdy se na ní obrátit.

Lidé a čas
-

Postavíme si sněhuláky a sochy ze sněhu.
Učíme se písničky a básničky o zimě.
Malujeme zimní motivy.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Pozorujeme změnu v přírodě.
Všímáme si stromů a rostlin, které jsou stálozelené a které jsou opadavé.
Sledujeme stopy ve sněhu a snažíme se je určit.
Staráme se o krmítka.

Člověk a jeho zdraví
-

Chodíme ven každý den.
Povídáme si o zimních sportech. Pokud nám bude přát počasí, využijeme boby a budeme
„bobovat“ / bezpečné sportování v zimních měsících/.

Zvyky a oslavy svátků
-

Oslavíme den lachtanů, tuleňů a velryb (10.1.), kreslíme je, vyprávíme si o nich.
Vyprávíme si o nutnosti ochrany velryb, tuleňů a lachtanů.
6.1. Tři králové.

ÚNOR
Místo, kde žijeme.
-

Na vycházkách sledujeme, jaké jsou proměny přírody v zimě.
Poznáváme různá řemesla našich předků.

Lidé kolem nás
-

Vysvětlujeme si zásady první pomoci.
Charakterizujeme, malujeme svoji rodinu.
Můj rodokmen – výtvarné ztvárnění.

Lidé a čas
-

Povídáme si o masopustu a Josefovském průvodu.
Vyprávíme si o tradicích karnevalů a připravujeme vlastní karneval.
Sami si vyrábíme masky na karneval.
Povíme si o svátku svatého Valentýna – vyrábíme přáníčka.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Na vycházkách pozorujeme zvířátka a snažíme se je poznat.
Nadále se staráme o krmítka pro ptáky.
Učíme se básničky a písničky o našich ptácích.

Člověk a jeho zdraví
-

Povídáme si o tom, co víme o svém těle.
Chodíme ven každý den.

Zvyky a oslavy svátků
-

Vyprávíme si pranostiky k únoru.
Svatý Valentýn.
22.2. Den přátelství.

VOŇAVÉ JARO
BŘEZEN
Místo, kde žijeme
-

Vyprávíme si o naší škole, městě, vesnici.
Seznamujeme se s historií škvoreckého zámku.

Lidé kolem nás
-

Povídáme si o toleranci.
Besedujeme o cestování, hrajeme si na cestovní kancelář – malujeme leták na propagaci naší
obce pro cestovní kancelář.
Říkáme si jak se chovat při jízdě na kole, co smíme a co je zakázáno. Povídáme si o
bezpečnosti v dopravě a nutnosti nosit bezpečnostní pomůcky. (helma, reflexní oblečení atd.)
Navrhujeme a malujeme vlastní dopravní značky.

Lidé a čas
-

Povídáme si o jaru, malujeme jarní motivy.
Povídáme si o jarních zvycích, vynášení zimy, odemykání řek, potoků a studánek.
Sledujeme jarní práce na polích.
Vyprávíme si o loutkovém divadle a jeho tradici.
Vyprávíme si svých oblíbených knihách.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Pozorujeme změny v probouzející se přírodě.
Všímáme si stromů a rostlin, jak ožívají a probouzejí se ze zimního spánku.
Povídáme si o vodě – pohádky, pokusy, význam vody.

Člověk a jeho zdraví
-

Povídáme si o pravidlech denního režimu.
Chodíme ven každý den.

Zvyky a oslavy svátků
-

Oslavíme Mezinárodní den loutkařů (21.3.) a vyrobíme si loutky.
Vyprávíme si pranostiky na měsíc březen.
Mezinárodní den žen.
Den učitelů.
Měsíc knihy.
22.3. Den vody.

DUBEN
Místo, kde žijeme
-

Vyprávíme si o ekologii a ekologickém chování.
Seznamujeme se na vycházce s umístěním nádob na tříděný odpad, využití tř. odpadu smysl
třídění.
Vyprávíme si o památných stromech v naší obci a okolí.
Vyprávíme si o zážitcích z velikonoc.

Lidé kolem nás
-

Povídáme si o bezpečnosti silničního provozu, opakujeme si důležité dopravní značky.
Besedujeme o chování v dopravním provozu, na komunikacích a chodnících.
Povídáme si o práci policistů dopravní služby.

Lidé a čas
-

Povídáme si o velikonocích – malujeme obrázky s velikonočními motivy.
Zhotovujeme si vlastní kraslice.
Povídáme si o velikonočních zvycích a tradicích, učíme se koledy.
Povídáme si o zvyku „pálení čarodějnic“, jak vznikl a přetrval do dnešní podoby.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Pozorujeme změny v probouzející se přírodě, pozorování obojživelníků. Výlet na Plachtu
s pozorováním žab a čolků.
Všímáme si stromů a rostlin, jak kvetou.
Povídáme si o ochraně vodních toků a čistoty vod.
Zorganizujeme úklid ploch, kde si hrajeme v rámci akce úklid Pošembeří.
Význam hmyzu, výroba hmyzích domečků.

Člověk a jeho zdraví
-

Chodíme ven každý den.
Povídáme si o zdravých produktech přírody – ochutnávka zdravých produktů.
Připravujeme si zdravé svačinky.

Zvyky a oslavy svátků
-

Oslavíme Mezinárodní den ptactva (1.4.), poznáváme a kreslíme vracející se ptactvo.
Oslavíme den Země (22.4.)
Vyprávíme si pranostiky na měsíc duben.
Velikonoce
Čarodějnice

KVĚTEN
Místo, kde žijeme
-

Povídáme si jak se správně chovat v kině, divadle.
Představujeme si pantomimicky povolání našich rodičů.
Povídáme si o sportování, hledáme místa, kde jde sportovat. (školní hřiště, lesní hřiště, louka)
Vyprávíme si o sportovních zážitcích.

Lidé kolem nás
-

Putujeme časem s pomocí využití knih.
Besedujeme o práci požárníků, záchranářů a policistů.
Seznamujeme se jak se chovat v případě požáru.
Povídáme si o významu slunce.

Lidé a čas
-

Povídáme si o tom, jak se žilo dříve a dnes.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Na vycházkách do přírody pozorujeme hnízdění ptáků a první mláďata v přírodě.
Povídáme si o rybách našich vod.
Pozorujeme hmyz, povídáme si o něm. Vyrábíme a modelujeme hmyz.

Člověk a jeho zdraví
-

Chodíme ven každý den.
Učíme se hry s pravidly.
Povídáme si o zdravém stravování.

Zvyky a oslavy svátků
-

3.5.Den slunce.
4.5. Den hasičů.
Oslavíme Mezinárodní den matek – výroba dárečků a přáníček. (2 neděle v květnu).
Připomeneme si 1. máj svátek práce.
Připomeneme si 8. květen
15.5. Den rodiny
Připomeneme si květen jako měsíc zamilovaných.

PROSLUNĚNÉ LÉTO
ČERVEN
Místo, kde žijeme
-

Vyprávíme si o našich domácích mazlíčcích. Uspořádáme výstavu jejich obrázků.
Seznamujeme se s pověstí o škvoreckém drakovi a jiných pověstech v našem okolí.

Lidé kolem nás
-

Povídáme si o železnicích a letištích, o práci strojvůdce, pilota a jiných povoláních.
Vyrábíme model letadla a rychlovlaku.
Říkáme si jak se chovat při koupání, zásady bezpečnosti.
Opakujeme si důležitá telefonní čísla a jejich používání.

Lidé a čas
-

Povídáme si o prázdninách, malujeme ideální destinaci pro dovolenou.
Naučíme se písničku k táboráku.
Povídáme si o dni dětí.

Rozmanitost přírody a její ochrana
-

Pozorujeme přírodu, zvířata a jejich mláďata.
Pozorujeme rozvoj vegetace, růst rostlin a jejich květy.

Člověk a jeho zdraví
-

Chodíme ven každý den.
Objevujeme jak léčí příroda.
Sportujeme a hrajeme si v přírodě
Učíme se ošetřit drobné poranění.

Zvyky a oslavy svátků
-

1.6. Oslavíme Mezinárodní den dětí – uspořádáme oslavu dne dětí.
5.6. Mezinárodní den ptačího zpěvu.
16.6. Den otců.
21.6. Evropský den hudby
Ukončení školního roku.

Závěr

Tento tematický plán je základním nástinem činností naší školní družiny. Každé oddělení na
něj navazuje vlastním měsíčním plánem.
Společné akce celé školní družiny:
1/ v říjnu drakiáda
2/ v listopadu Kouzelník
3/ v listopadu tvořivé odpoledne s rodiči
4/ v prosinci vánoční besídka
5/ v prosinci Divadlo
6/ Tři králové představení
7/ v lednu Kouzelník
8/ v únoru karneval
9/ v březnu noc s Andersenem
10/ velikonoční tvoření s rodiči
11/ v květnu sportovní odpoledne s rodiči
12/ v červnu den dětí
Jednotlivá oddělení ŠD se zapojí také do akcí pořádaných školou:
Škvorecký otvírák, rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark, Mikulášská nadílka, vánoční
besídka, ukliďme Pošembeří.
Věřím, že činnost pro žáky v jednotlivých odděleních bude pestrá a žáci budou školní družinu
rádi navštěvovat.
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