ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHODOUNY

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Roční plán práce školní družiny vychází ze Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Činnosti
školní družiny naplňují cíle a kompetence uvedené ve školním vzdělávacím programu.
Roční plán činností je rozdělen dle jednotlivých měsíců s tématickým zaměřením na dané období.

V letošním školním roce mohou přihlášení žáci v rámci činností školní družiny navštěvovat
zájmové útvary šikulky, hra na flétnu, pohybové a taneční hry - kroužky probíhají v rámci
činností školní družiny pod vedením paní vychovatelky.
Z konkrétních cílů vzdělávání se v tomto školním roce činnosti zaměří na:


rozvíjení schopnosti



rozvíjení zájmu žáků o pohybové



zvyšování tělesné zdatnosti a pohybových dovedností žáků



rozvoj sebeobsluhy



rozvíjení čtenářské gramotosti

komunikace, slovní zásoby, vzájemné tolerance, pomoci druhým
a sportovní činnosti

Provoz školní družiny: ranní družina 6.30 - 8.00
odpolední družina 11.35 - 16.00
Odpolední družina začíná obědem a navazuje dle vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících dle
vnitřního řádu školy.
Vyzvedávání dětí z družiny
/dodržování těchto časů je nezbytné pro nerušený program dětí/


po obědě do 13.00 hodin



později nejdříve od 15.00 hodin

Cíle plánu školní družiny
• Vytvářet příjemné prostředí
•

Plánovat a realizovat činnosti, které děti zaujmou, společně s vychovatelkou

• Naplňovat přání a potřeby dětí
• Umožňovat dětem výběr činností
• Při každé práci naplňujeme cíle a klíčové kompetence stanovené ve ŠVP pro ŠD
• Rozvrh činností vyhovuje požadavkům duševní hygieny, střídání klidových a pohybových
činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností
• Zdravý rozvoj dovedností, motivace a učení

ZÁŘÍ: NAŠE ŠKOLA


1. září zahájení nového školního roku, přivítání žáků, seznámení prvňáčků se spolužáky a
pedagogy



seznámení žáků s vnitřním řádem školní družiny, režimem a aktivitami ve školní družině



poučení žáků o dodržování bezpečnostních pravidel při pobytu ve školní družině, při pohybu v
budově školy a všech jejích prostorech, při vycházkách,při hrách, pobytu v přírodě, na zahradě a
hřišti, o pravidlech bezpečnosti silničního provozu /chůze v útvaru, pravidla při přecházení
vozovky/, prevence úrazů, reagování na smluvené signály



poučení žáků o dodržování hygienických pravidel /mytí a dezinfekce rukou před jídlem,
použití WC, ochrana zdraví, sebeobsluha,pravidla stolování/



adaptace na školní prostředí, seznamovací rozhovory a hry, rozvíjení a posilování vzájemných
vztahů



poznávání a orientace v novém prostředí - vycházky v okolí školy



návštěva Obecního úřadu, důležitá místa a budovy v naší obci a jejich funkce,kultura, organizace



bezpečná cesta do školy - dopravní výchova /chodec, cyklista/

po



rozvíjení kladného vztahu ke škole, k získávání nových poznatků, ke spolužákům



vzpomínky na prázdniny - společné vyprávění,



vycházky do přírody, na hřiště



pobyt venku - hraní pohybových a míčových her /žáci 1.ročníku seznamování s pravidly her/

prohlížení fotografií, kreslení, ilustrace

Společné úkoly měsíce září
Ve školní družině:

výroba narozeninové nástěnky žáků

Venku: závody družstev /zapojení všech žáků, seznámení s pravidly/

ŘÍJEN:

BAREVNÝ PODZIM



vycházky do podzimní přírody, sledování změn, poznávání přírody



sběr přírodnin /na vyrábění a také pro zimní přikrmování zvěře/



otisk listů, koláž



vyrábění z přírodnin /dlabání dýní,navlékání listů, plodů,užití šišek, kaštanů,žaludů.../



ekologická výchova - vyrábění z přírodních materiálů



malování /otisk/ podzimního ovoce



nácvik a osvojování pravidel pohybových a míčových her /žáci 1. ročníku/



cvičení, relaxační chvilky s prvky jógy, protahování



čtení pohádek, básniček, říkadel, zpívání



pobyt venku - vycházky, pobyt na zahradě, návštěvy dětského, fotbalového a sportovního
hřiště



upevňování pravidel slušného chování, vzájemné komunikace, pomoci a respektování,
kamarádství

Společné úkoly měsíce října
Ve školní družině:
Venku:

výroba skřítka Podzimníčka

pouštění draků

/podzimní náměty/

LISTOPAD: ZIMA JE ZA DVEŘMI


podzimní svátky /sv. Martin/



výtvarné činnosti, modelování, práce s listy



vycházky - sledování změn v přírodě, život zvířat



prevence nemocí - zdravý životní styl, výživa, péče o zdraví, zdravé potraviny



chování k dospělým, pozdravy, oslovování, úcta ke stáří



pobyt v herně při nepříznivém počasí - rozvíjení



hudební činnosti - nácvik koled a přípravy na vánoční vystoupení



příprava a nácvik pásma na vánoční besídku

pohybových dovedností žáků

Společné úkoly měsíce listopadu
Ve školní družině: závody v oblékání
Venku:

zdolání překážkové dráhy /při nepřízni počasí zdolání opičí dráhy v herně/

PROSINEC: VÁNOČNÍ TĚŠENÍ


čas adventu, lidové zvyky, tradice /Mikuláš/



výroba přáníček pro rodiče, přátele školy a seniory naší obce



zdobení perníčků



vánoční dílnička - tvoření na vánoční výstavu, prezentace naší činnosti



vycházky, hry se sněhem, stavby ze sněhu, bobování



čertovské hraní, písničky



poslech, zpěv a nácvik vánočních koled



zdobení vánočního stromečku



nadělování dárečků, pouštění lodiček

Společné úkoly měsíce prosince

Ve školní družině: besídka pro rodiče
Venku: vystoupení u kostela s pásmem koled

LEDEN: PANÍ ZIMA


nový rok, roční doby, měsíce, dny v týdnu



hry na sněhu, bobování



vycházky - příroda v zimě



zimní příroda a zimní sporty - povídání a tvoření



zvířátka v zimě - výroba krmítka pro ptáčky, vycházka do lesa za zvířátky



stopy zvířat



didaktické, společenské a stolní hry, stavebnice



zimní písně a říkadla, rytmizace



čím budu /povolání/ - povídání, kreslení, námětové hry, pantomima

Společné úkoly pro měsíc leden
Ve školní družině: dramatizace pohádky pro děti z MŠ
Venku: postavit sněhuláka

ÚNOR: ČAS MASOPUSTU A KARNEVALŮ


lidové zvyky, masopust



výroba masky, příprava na karneval



lidské tělo - části těla, funkce, práce s atlasem



posilovací a protahovací cvičení



literární a výtvarná činnost



vycházky do přírody



pohybové a míčové hry v herně



smyslové hry

Společné úkoly pro měsíc únor
Ve školní družině: maškarní odpoledne s tancem a soutěžemi
Venku: masopustní průvod masek obcí

BŘEZEN: VOLÁME JARO


sledování změn v přírodě, vycházky



Velikonoční vyrábění - výtvarné a rukodělné zpracování jarních symbolů



Velikonoční výstava výrobků



zvířata a jejich mláďata



pohádky o zvířátkách



písničky a říkadla s jarní tematikou



ekologická výchova, třídění odpadů, ochrana přírody



jarní zvyky, vynášení Moreny, výroba Moreny



sportovní, míčové a pohybové hry



návštěva knihovny

Společné úkoly pro měsíc březen
Ve školní družině: Hra zaměřená na třídění odpadů
Venku: Poznáváme květiny a stromy /přírodovědná hra s úkoly/

DUBEN: ZMĚNY KOLEM NÁS



Velikonoční svátky, jejich symboly a význam



pozorování změn v přírodě, sledování polních prací



poznávání stromů, rostlin a zvířat kolem nás



rozvíjení pohybových dovedností žáků



bezpečnost a prevence úrazů



bezpečnost při styku s cizími lidmi a při používání digitálních technologií



nácvik besídky pro maminky



výroba dárků ke Dni matek



Moje maminka - popis, obrázek



pálení čarodějnic, výroba čarodějnice /spolupráce s Obecním úřadem/

Společné úkoly pro měsíc duben
Ve školní družině: koláž - sluníčko
Venku: Pampeliškobraní - tvoříme z pampelišek

KVĚTEN: KYTIČKA PRO MAMINKU


vystoupení ke Dni matek



pobyt na zahradě, stavby z písku, herní prvky



vycházky do lesa - stavění domečků z přírodnin



míčové hry, fotbalové a dětské hřiště



ošetření drobných úrazů



chování v krizových situacích



tísňové linky



čas - roční období, časové úseky, hodiny - měřidla času



výtvarné a rukodělné zpracování - moje hodiny



hudebně-pohybové činnosti

Společné úkoly pro měsíc květen
Ve školní družině: Hrajeme si na lékaře /základní ošetření drobných poranění/
Venku: Míčová soutěž

ČERVEN: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY


oslava Dne dětí



vycházky, pobyt v přírodě



sportovní a pohybové hry



míčové hry



pobyt na zahradě, zdolávání herních prvků



Večerníčkův kvíz



můj rok ve školní družině



na co se těším o prázdninách - vyprávění, malování

Společné úkoly na měsíc červen
Ve školní družině: Můj rok ve školní družině /evaluační list/
Venku: Hledání pokladu - šipkovaná ke Dni dětí

V průběhu školního roku zapojení do soutěží a dalších akcí dle aktuálních nabídek a možností.

zpracovala: vychovatelka ŠD Jana Krunclová
26.8.2022

