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Plán školní družiny pro školní rok 2020-2021
Provozní řád školní družiny
Zahájení provozu: 7 00 hodin
Ranní družina: 7 00 – 8 00 hodin
Odpolední družina: 12 00 – 16 00 hodin
Ranní družina
Ranní družina se pro žáky otevírá v 7 00 hodin. V 8 00 hodin děti odchází do svých
tříd na vyučování. Ranní družina probíhá v přízemní části budovy školy v oddělení
družiny.
Odpolední družina
Odpolední družina bezprostředně navazuje na vyučování a končí v16 00hodin. Žáky
přivádí do ŠD pedagog. Oddělení potom odchází do školní jídelny na oběd. Zde se
snažíme, aby byly děti samostatné, a zároveň se snažíme jim co nejvíce zjednodušit a
zpříjemnit stravování. Polévku dětem rozléváme u stolu do připravených talířů.
Teprve potom se zařazují k výdeji hlavního jídla. Poté mají děti připravený program
se svým vychovatelem, popř. začínají kroužky.
Odpolední program.
Bezprostředně po obědě je zařazen krátký odpočinek s četbou a relaxací. Potom děti
hrají hry, vyrábí nejrůznější výrobky, malují, zpívají a zúčastňují se dalších aktivit.
Následuje pobyt na školní zahradě a v jejím nejbližším okolí. Naše školní družina má
možnost využívat velkou zahradu v areálu školy. Na zahradu chodíme každý den, i v
zimních měsících, pokud nám to počasí dovolí. Využíváme také nádhernou přírodu
(lesy, louky, potok…) v okolí školy.
Na akce pořádané v rámci školy srdečně zveme rodiče, prarodiče... Budeme velice
rádi, pokud budete s naší nabídkou aktivit ve školní družině spokojeni. Vážíme si
toho, že jste nám Vaše děti na odpoledne svěřili a doufáme, že čas, který tu děti tráví,
nejsou jen těžce odpočítávané minuty a hodiny. Budeme potěšeni přítomností rodičů
na našich akcích a jakékoliv podněty a nápady z Vaší strany vítáme. Prostory ŠD jsou
odrazem spokojenosti dětí. Rodičům, kteří nám chtějí pomáhat – například nákupem
drobných dárku, odměn, občerstvení, zásobováním papírem nebo jinými materiály –
touto cestou mnohokrát děkujeme.
Během celého školního roku dbáme na správné hygienické návyky a na dodržování
pravidel správného stolování. Rozvíjíme vzájemné vztahy (učíme se spolupráci,
vzájemné toleranci, úctě, omluvě a odpuštění). Věnujeme se hodně knihám a jejich
četbě.
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Celoroční projekt: MASKA
(Jak a proč jsou masky používány, jak se liší na jednotlivých kontinentech a
v jednotlivých zemích, jak je to to s maskami v naší středoevropské tradici… Podle
tématu projektu zdobíme třídu ŠD a přilehlou chodbu. Nedílnou součástí projektu je i
výroba masek z rozličných materiálů.)
Podzim ve školní družině
ZÁŘÍ
Téma: Ve znamení nového začátku
Seznamujeme se:

1. mezi sebou
2. s pravidly školní družiny
3. s knihovnou
4. s okolím školy
Učíme se využívat při hře jak prostředí školní družiny, tak i zahrady.
Sbíráme přírodniny. Vybíráme kroužky a zájmové útvary pro tento školní rok.
Tvoříme výzdobu třídy.
Výzdoba přilehlé chodby v rámci tématu projektu.
Projekt MASKA:. Proč lidé používali a používají masky pro své obřady a rituály.
Z čeho člověk čerpá inspiraci při jejich výrobě.
ŘÍJEN
Téma: Ve znamení přírody
Sbíráme kaštany a žaludy pro lesní zvěř.
Slavíme DEN ZVÍŘAT– děti si mohou přinést svá drobná domácí zvířata, se kterými
nás seznámí.
Připomínáme si DEN STROMŮ založením „Atlasu listů stromů rostoucích
v blízkosti školy“
Projekt MASKA: Masky amerického kontinentu (Severoameričtí indiáni, Aztékové,
Mayové, Peruánci.
LISTOPAD
Téma: Ve znamení svítících dýní
Připravujeme se na Vánoce: vyrábíme dárečky a vánoční ozdoby.
Přivítáme mezi sebou babičky (a snad i dědečky), se kterými si zahrajeme pexeso.
Haló dýně – noc ve škole.
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Listopadová výzdoba družiny.
Projekt MASKA: Výroba masky z přírodního materiálu.
Zima ve školní družině
PROSINEC
Téma: Ve znamení vánoc
Zdobíme družinu pro nadcházející svátky.
Přikrmujeme lesní zvěř.
Připomínáme si vánoční tradice. Povídáme si o významu Vánoc a významu rodiny.
Projekt MASKA: Masky v české lidové tradici
LEDEN
Téma: Ve znamení Tří králů
Připomenutí Tříkrálové tradice.
Píšeme „dopis“ o tom, jak by se měli lidé na celém světě k sobě chovat.
Užíváme si nové hračky, které jsme dostali pod stromeček.
Projekt MASKA: Masky Afriky
ÚNOR
Téma: Ve znamení poezie
MĚSÍC POEZIE – příprava na recitační soutěž.
Diskutujeme o tom, co je můj domov a co může být domov pro někoho jiného.
Soutěž v piškvorkách.
Pozorujeme zimu a dění v přírodě.
Projekt MASKA: Masky Asie (Čína Tibet, Japonsko…)
Jaro ve školní družině
BŘEZEN
Téma: Ve znamení knihy
DEN VODY – povídáme si o vodě a jejím významu.
Jarní výzdoba družiny.
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MĚSÍC KNIHY – dějiny knihy. Výroba knižních záložek.
Pozorujeme přírodu, která se probouzí po zimě.
Projekt MASKA: Masky komiksových hrdinů.
DUBEN
Téma: Ve znamení Země
Připravujeme se na florbalový turnaj.
Oslavíme DEN ZEMĚ.
Tvoříme masku z již použitého materiálu.
Ekotýden.
Připravujeme divadelní představení na Zahradní slavnost.
Projekt MASKA: Masky ostrovů Havaje a Polynésie
KVĚTEN
Téma: Ve znamení maminky
DEN MATEK +
DEN SLUNCE – Rozmanitá tvorba sluníček s básničkou
Užíváme si zahradní slavnost se svými rodiči.
Projekt MASKA: Masky Austrálie a Nového Zélandu
Léto ve školní družině
ČERVEN
Téma: Ve znamení Slunce
Oslavíme DEN DĚTÍ sportem.
Chodíme si hrát na potok.
Rozloučíme se s dětmi posledního ročníku.
Projekt MASKA: Čemu všemu ještě říkáme maska.
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