Celoroční plán práce školní družiny při ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
školní rok 2021 -2022
Charakteristika školní družiny:
Školní družina má 4 oddělení, ve kterých je umístěno 116 účastníků.
1.
2.
3.
4.

Oddělení: vychovatelka Eva Horáková
Oddělení: vychovatelka Jana Chovancová
Oddělení: vychovatelka Barbora Duláková
Oddělení: vychovatelka Natálie Míčková

Provoz školní družiny: 6:00 – 8:00 hod; 11:40 – 16:30 hod
Pravidelné činnosti a úkoly školní družiny:
-

-

zaměřit se na soužití dětí v kolektivu školní družiny, navazování a upevňování kamarádských
vztahů, udržování přátelské atmosféry
vést děti k vzájemnému pochopení a respektování, předcházet konfliktním situacím
hovořit s dětmi s cílem dokonale je poznat a navodit prostředí oboustranné důvěry
vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, mezi vychovatelkou a dětmi, diagnostikovat a na základě
vyhodnocení zvolit vhodnou formu a metodu práce
využívat tělocvičny ŠD a školní hřiště pro sportovní činnost a tím přispívat k fyzické a
pohybové zdatnosti dětí, formou sportování a her a pěstovat zdravou soutěživost i pocit
sounáležitosti
zaměřit se na sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, stolování, udržování
čistoty a pořádku
vést dialogy směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech,
v dopravě, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí
rozvíjet zájem o přírodu, o ochranu životního prostředí i ekologii, všímat si různých přírodních
jevů
spolupracovat s vedením školy, rodiči a třídními učiteli

Akce školní družiny:
Akce školní družiny byly vypracovány v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny,
obsahuje tématická zaměření jednotlivých období a poskytuje vychovatelkám náměty pro práci.
Vychovatelky si náměty vybírají a doplňují podle konkrétních situací, potřeb a zájmu dětí a
rozpracovávají je do různých činností pro různé věkové skupiny. K realizaci využívají všech metod a
forem práce dle ŠVP ŠD, výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti oblastech, kterými se prolínají
průřezová témata ŠVP ŠD.
ZÁŘÍ
-

Naše škola, naše družina (naše škola není bludiště) – pátráme, co skrývají chodby, učebny,
zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje
Kamarádi kolem nás – seznamovací hry (hmat, sluch)

-

Cesta do školy – základy bezpečnosti, přechody, dopravní značky, poznávání okolí školy
Ukázka výcviku policejního psa – 20.9.
Den české státnosti – 28.září (Svatý Václav, státní hymna, státní vlajka, trikolora)
Sportovní činnosti – hřiště, míčové a kolektivní hry

ŘÍJEN
-

Papíroví, létající, origami draci
Podzimní plody zahrádky i lesa (čteme, poznáváme, vyrábíme)
Učíme se pořádku, hovoříme o vandalismu
Podzimní vycházky do přírody
16.10 – Světový den chleba – cech pekařů, druhy chleba

LISTOPAD
-

Mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, kamarádství,
používáme slovíčka „prosím a děkuji“
Sběr listů a plodů ke zhotovení výrobků a koláží
svátek Svatého Martina, dušičky, advent
Tvoříme na vánoční jarmark

PROSINEC
-

Pekelníci (Mikuláš v ŠD) – čertí soutěže, malování a tvoření
Adventní čas - vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, koledy
Vánoční výzdoba školní družiny
Posezení u stromečku
Bruslení na ledě

LEDEN
-

Jak bacit bacila – o zdraví, nemocech a vitamínech, bakterie a viry na rukou
Zimní sporty na sněhu
Maškarní karneval s FOKUSEM
Bruslení na ledě

ÚNOR
-

Finanční gramotnost v ŠD – týdenní projekt (bankovky v kostce, šetřím si na.., ,výstava
pokladniček, platební karty apod.)
Turnaj ve florbalu
Hry na sněhu

BŘEZEN
-

Kniha je náš kamarád – návštěva knihovny, výtvarné zpracování četby, poznej pohádku podle
úryvku
Nácvik na Akademii školy
Co je to handicap – když pes pomáhá

DUBEN
-

Den Země – třídění odpadu, data rozkladů, výtvarné zpracování
Svátky jara – Velikonoce, tradice a vyrábění

-

Zdravá výživa – poznej podle chuti, hmatu a vůně
Naši zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o nich, kreslíme a modelujeme
Slet čarodějnic

KVĚTEN
-

3.5. – Den Slunce – koláž, kresba
Věda maminkám – vynálezy ulehčující domácí práce
Český cibulák – nádobí a malování
Tři vlasy děda Vševěda – družinová vědomostní soutěž
Sportem ku zdraví - sportovní odpoledne na hřišti

ČERVEN
-

Den dětí v ŠD
Nástrahy a nebezpečí u vody
Moje kolo a bezpečnost na kole
V Novém Jičíně
6.9.2021
Eva Horáková

