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Celoroční plán školní družiny ve školním roce 2021/2022
ZÁŘÍ
Přivítání žáků v novém školním roce a rozdělení do jednotlivých oddělení.
Seznámení žáků s řádem školní družiny, s prostředím a zaměstnanci školy.
Poučení žáků o bezpečném a slušném chování.
Hygiena a stolování (upevňování návyků ve školní jídelně a při odpolední svačině).
Navazování kamarádských vztahů formou kolektivních her.
Rekreační činnost na školním hřišti – pohybové a míčové hry, stavby na pískovišti, stolní tenis.
Podzimní workshop – podzimní plody (různé techniky), výstava prací žáků v šatně a v odděleních.
Houby – poznávání jedlých a nejedlých hub, malba, výstava prací.
ŘÍJEN
Místo, kde žijeme: Trutnov – znak města Trutnova, významné budovy, trutnovské pověsti.
Mezinárodní den zvířat – vyprávění o domácích mazlíčcích, stravě a péči o ně.
Housenky z barevného listí.
Halloween - zdobení dýní různými výtvarnými technikami.
Podzimní prázdniny.
LISTOPAD
Lidé kolem nás – rodina (učíme se pojmenovat všechny členy rodiny a místo, kde bydlím)
Povolání - co dělají moji rodiče a čím bych chtěl být. Poznávání povolání podle obrázků, hra na pantomimu.
Draci – různé výtvarné techniky, výstava prací v šatně.
Začíná adventní období, zvyky a tradice (vyprávění a čtení z knihy).
PROSINEC
Čert a Mikuláš ve družině – zábavné odpoledne se soutěžemi.
Zpívání a poslech vánočních koled. Zpíváme u klavíru.
Zdobení vánočního stromečku.
Adventní workshop – výroba drobných dárečků a přáníček s využitím různých výtvarných technik.
Vycházka na trutnovské náměstí k Betlému.
LEDEN
Tři králové – tradice svátku, čtení příběhu.
Člověk a jeho zdraví. Denní hygienické návyky, otužování a zdravý životní styl, dostatek pohybu, oblíbený sport.
Vitamíny v naší stravě – ochutnávka ovoce a zeleniny. Vyrábíme jednohubky pro kamarády.
Co nám škodí, protidrogová prevence, prevence kouření a požívání alkoholu (formou krátkého filmu).
Vycházky zimní přírodou v okolí školy. Pozorujeme stopy zvířat ve sněhu.

ÚNOR
První pomoc – záchrana a přenos raněného, obvazová technika, důležité životní funkce, umělé dýchání, zástava krvácení (formou
besedy a shlédnutí krátkého filmu).
Důležitá telefonní čísla. Nácvik modelových situací při požáru, ohlášení nehody, krádeži.
Prevence úrazů při zimních sportech formou besedy.
Zimní sporty (různé výtvarné techniky). Můj nejoblíbenější zimní sport.
Hry na čerstvém vzduchu, stavění iglú, sněhuláků, koulovaná na cíl.
BŘEZEN
Lidé a příroda – rčení a pranostiky k určitým měsícům, význam pranostik.
Jarní prázdniny.
Seznámení žáků s obdobím pravěku, encyklopedie dinosaurů, omalovánky dinosaurů, modelujeme dinosaury, odlévání
dinosaurů do formy a barvení.
Malování zvířecích motivů na kameny.
Měsíc knihy – ukázky četby z nejoblíbenější knihy, výroba záložky do knihy (různé techniky a různé motivy).
Začíná jaro – pozorujeme proměny v přírodě, květiny, hmyz.
Hmyz – využití různých výtvarných technik.
Jarní výzdoba ve škole.
DUBEN
Lidé a čas
Výroba kalendáře, roční období, měsíce v roce, dny v týdnu (různé výtvarné techniky).
Výroba čarodějnic (různé výtvarné techniky).
Den Země, besedujeme o významu tohoto dne. Třídění odpadu, recyklace materiálu.
KVĚTEN
Skládanky z papíru, origami – květiny, živočichové.
Svátek matek – drobný dárek pro maminky (různé výtvarné techniky).
Skládáme puzzle – fauna a flóra kolem nás.
Květinové motivy – různé výtvarné techniky.
Rekreační činnost na hřišti, míčové a pohybové hry, stavby na pískovišti, stolní tenis, skákání přes švihadlo.
ČERVEN
Oslava MDD – soutěživé a zábavné odpoledne pro děti. Překvapení.
Den otců – výroba dárečků pro tatínky (různé výtvarné techniky).
Míčové hry a pohybové hry, stavby z písku, stolní tenis.
Malování křídami na asfalt.
Ryby a mořští živočichové (různé výtvarné techniky).
Úklid her a hraček v oddělení.
Poučení o bezpečném chování před letními prázdninami.
Zhodnocení celého školního roku. Rozloučení s kamarády. Těšíme se na letní prázdniny!

Průběžné činnosti probíhající po celý školní rok: četba vybrané dětské literatury, didaktické hry procvičující učivo zábavnou
formou, kolektivní hry procvičující všechny smyslové orgány, zpěv lidových písní, procvičování mluvní hygieny.
Dbáme na zásady bezpečného chování, upevňujeme hygienické návyky v zachování zdraví. Pěstujeme kamarádské vztahy a úctu
k dospělým osobám. Rozvíjíme estetické cítění, pečujeme o prostředí ve škole, o květiny. Střídáme výtvarné a pracovní techniky,
muzicírujeme a rozvíjíme hudební cit, sportujeme, cvičíme a trávíme volný čas na čerstvém vzduchu.
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