Plán celoroční činnosti ŠD 2018/2019
1) Seznámení žáků se školou a družinou s jejich provozem, s Řádem školní družiny, s bezpečností
při hrách a při přecházení vozovky, upozornění na chování při návštěvách kulturních i jiných akcích,
zdůraznění ohleduplnosti ke svým kamarádům a spolužákům, k mladším a slabším, úcta ke starším.
termín: celoročně
2) Před každou akcí (výlet, vycházka,…) a odchodem na školní zahradu, hřiště jsou žáci poučeni o
chování a bezpečnosti.
termín: celoročně
3) Odpočinkové činnosti – odstraňování únavy žáků z vyučování, optimální řešení dle individuálních
potřeb a vytváření celkové duševní pohody dětí (odpočinek na koberci, klidné hry, četba knih a
časopisů, poslech, rozhovory, vyprávění, stolní hry, hádanky, křížovky, pexeso, kvarteta,
konstruktivní hry,…)
termín: celoročně
4) Rekreační činnosti – vydatná pohybová aktivita na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí
s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, volné hry dle vlastního výběru, řízené soutěživé
hry, pohybové hry, v zimních měsících hry na sněhu a se sněhem, využívání sportovního hřiště a
školní zahrady.
termín: celoročně
Září:
-

-

-

Seznámení se školou, školní družinou a jejím provozem, nástěnky ŠD – výstavka fotografií
z činnosti v minulé školním roce, u vchodu do šaten – informace pro rodiče i žáky, vše také na
webu školy, výzdoba školní družiny
Seznamovací hry, závodivé, postřehové, míčové hry na zahradě, taneční hry, společenské hry,
stavby z různých druhů stavebnic, naučné hry atd.
Projekt ,, Podzim čaruje aneb Čáry máry s podzimními dary“ - vyprávění o podzimní přírodě,
výtvarné práce na téma podzim, podzimní plody, výzdoba třídy, tvoření z brambor, jablek a
dalších podzimních plodů, výstavky atd.
17.9. Zahájení činnosti kroužků při ŠD Šikovné ručičky a 18. 9. Mix Dance
26. 9. ,, Seznamovací party“ zábavné odpoledne plné her, soutěží, pasování prvňáčků na
družináře, rautíček atd.

Říjen:
-

1. 10. Šípková výprava – každoroční sběr a sušení šípků na čajíček na zimní akce – soutěž
,, O nejlepšího sběrače“, nácvik divadelního představení ,, O šípkové Růžence“

-

-

8. 10. - Drakiáda s táborákem u rybníka – tradiční soutěž v pouštění draků, táborák s opékáním
17. 10. ,,Letos trnka vede aneb Švestková slavnost“- soutěž o Miss a Missáka v modrém,
soutěžní disciplíny, písníčky o švestkách, výtvarné práce na téma švestka, trnkový kvíz, trnkové
speciality – ochutnávka aj.
Pokračování v projektu ,,Podzim čaruje“- soutěže, výtvarné práce, výstavky
Keramická dílna – seznámení se základy práce s hlínou, výroba dekoračních předmětů na jarmark
22. 10. – Kurz malování lidových motivů pro maminky a děti – výroba tašky se slováckým
motivem
Příprava na Halloween – výtvarné práce, masky, kostýmy, program, výzdoba třídy atd.
Nácvik tanců na zábavné a společenské akce školy, zpěv lidových písní, základy lid. tance

Listopad:
-

1. 11. ,,Dýňová slavnost“ a ,,Halloweenské odpoledne“, strašidelné a zábavné soutěže, hallow.
speciality, vyhodnocení masek a soutěží, zdobení dýní, výstavka, dýňové speciality atd.
12 . - 16. 11. ,, Barevný týden“ – každý den s jinou barvou, nejenom oblečení, ale různé zábavné
a naučné aktivity věnované barvě toho dne
23. 11. Výlet na Kateřinský jarmark s návštěvou knihovny nebo výtvarné dílny na DDM
v Uherském Brodě, vánoční trhy, program, návštěva cukrárny aj.
Výtvarné práce – vánoční výzdoba třídy, nástěnky, okna, výroba vánoční dekorace, výroba
vánočních ozdob, adventní věnec atd.
Výroba keramických ozdob na vánoční minijarmark – celý měsíc průběžně

Prosinec:
-

Nácvik vystoupení na ples SRPŠ
Výroba keramických a jiných ozdob na vánoční minijarmark
6. 12. ,, Mikulášské odpoledne“ s programem a soutěžemi ,,O nejkrásnějšího anděla a
nejhrozivějšího čerta“, nadílka, zpívání, hraní na nástroje – vystoupení dětí
10. – 14. 12. Vánoční minijarmark a výstava betlémů ze soukromých sbírek
17. - 18. 12. Vánoční dílny – výroba vánočních dárečků a dekoračních předmětů, přáníček,
malování vánočních baněk voskem, aranžování vánočních dekorací atd.
20. 12. Vánoční besídka – stromeček, dárečky, vánoční zvyky, koledování atd.

Leden:
-

Zimní olympiáda v netradičních sportech – podle sněhových podmínek
9. 1. ,, Sněhulácké odpoledne“ – zábavné odpoledne v hlavní roli se sněhulákem
Návštěva filmového představení v kině Máj v Uh. Brodě
,,Šijeme hračky“ – výuka základů šití, starší děti i na šicím stroji
Vystoupení dětí z Mix Dance na kulturních akcích Pašovice a Prakšice
23. 1. ,, Den v teplácích“ – zábavné odpoledne, módní přehlídka nejlepších modelů i retro!
30. 1. Příprava na výtvarnou soutěž Paletka – družinové kolo
Zimní hrátky ve sněhu, stavby ze sněhu – dle sněhových podmínek

Únor:
-

4. 2. Výlet za vysvědčení – Galaxie Zlín
Výroba dekoračních předmětů z keramiky aj. materiálů na valentýnský a velikonoční jarmark
Zimní hrátky na sněhu, vycházky do přírody, stopy zvěře, krmení zvířátek aj.
Valentýnská výzdoba třídy, příprava programu na zábavné odpoledne
14.2. ,,Valentýnské a masopustní odpoledne“ – tentokrát ,,Zvířátkový karneval“-soutěž o
nejlepší masku, zábavné soutěže, masopustní a valentýnské dobroty atd.
20.2. Účast na okrskové výtvarné soutěži Paletka ve ŠD Havřice
Družinové kolo pěvecké soutěže lidových písní – příprava na okrskové kolo
Nácvik lidových tanečků a písní na soutěž

Březen:
-

-

Projekt ,,Zvířátka a dinosauři“ – kreslení, poznávání, modelování aj. výtvarné zpracování,
povídání, zajímavosti, knihy, encyklopedie, znalostní soutěže, kvízy, film – Jurský pak aj.
- vyvrcholením projektu výlet do ZOO a Dinoparku - červen
Výroba přáníček ženám k MDŽ
Výtvarné práce na téma jaro, výzdoba třídy, nástěnek, oken
20. 3. Účast na přehlídce malých zpěváčků v Uh. Brodě
,, Skáče celá družina“ – výuka skákání přes švihadlo, skákání přes gumu, přes lano - vyvrcholením
bude ,,Mistrovství družiny ve skákání“ - 27. 3.
Chystáme se na Velikonoce, velikonoční výzdoba, výstavka velikonočních tradičních ozdob,
vyhlášení soutěže ,,O nejkrásnější kraslici a pomlázku“
Vycházky do jarní přírody

Duben:
-

10. 4. Družinové kolo dopravní soutěže - ,,Bezpečná cesta do školy“ – didaktické hry
s dopravnými značkami, dopravní značky se učíme, malujeme – příprava na dopravní soutěž
15. – 16. 4. Velikonoční dílny a jarmark – tradiční velikonoční tvoření, kurz malování kraslic,
velikonoční dekorace, velikonoční pokrmy atd. + prodej výrobků dětí
Příprava na Olympiádu – běh na 50m, hod, skok
25 .4. Účast na Okrskové dopravní soutěž ŠD v Uherském Brodě
Výlet na Den země do Uherského Brodu – exkurze, jízda vláčkem, ekosoutěže atd.
30. 4. ,,Čarodějnický sabat“ – rej čarodějů a čarodějnic, táborák, udělování leteckých průkazů,
zábavný program aj.

Květen:
-

Výroba dárků maminkám k MDM, šití srdíček aj. výtvarné techniky
příprava na Olympiádu školních družin výběr nejlepších sportovců – Družinová olympiáda

-

Příprava a nácvik programu na besídku k MDM
14. 5. ,,Den pro maminku“ – odpoledne věnované maminkám – vystoupení dětí s programem,
tanci, občerstvení pro maminky, společná zábava
Sobota 25. 5. – výlet rodičů s dětmi - ,,Za historií boha Radegasta“- Pusteny, Radhošť, lanovka
28. 5. Účast na olympiádě školních družin v Uh. Brodě stadion Lapač
Fotografování na družinové tablo
Vycházky do okolí, hry v lese, naučné hry o přírodě atd.

Červen:
-

1. 6. Den dětí ve školní družině – účast rodičů – retro hry s rodiči, táborák s opékáním aj.
25. 6. Ukončení projektu – Zvířátka a dinosauři - výlet do Dinoparku a Zoo Vyškov
27. 6. ,,Karibská party“- poslední zábavné odpoledne školního roku, karibská módní přehlídka,
vyhodnocení nejlepších družinářů, zábavné hry, opékání, rautíček aj.
13. – 28. 6. Výstava fotek – ,,Co jsme letos zažili letos ve ŠD“ !

Změny v termínech možné s ohledem na počasí a další okolnosti.
Zpracovala: Dagmar Vašíčková, vychovatelka ŠD

