ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
II. ODDĚLENÍ

PUTOVÁNÍ PO OSTROVECH
ZÁŘÍ – PŘÍPRAVA NA PEVNINĚ








Seznámení dětí s řádem ŠD, bezpečností a režimem chodu ŠD
Seznámení se s novými dětmi (vytváření kamarádských vztahů)
Osvojujeme si základy osobní hygieny a základy společenského chování
Míčové hry a soutěže na školní zahradě
Výtvarná výchova: Vzpomínky na prázdniny – křída, vodové barvy, pastelky, fixy
Pracovní výchova: Domečky z přírodnin – klacíky, kamínky, šípky, ořechy, listy…
Vycházky po okolí

ŘÍJEN – BAREVNÝ OSTROV






Přírodovědné vycházky: pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin pro tvořivou
činnost
Sportovní hry na školní zahradě
Výtvarná výchova: Podzimní víla – barevné listy, lepidlo, pastelky
Pracovní výchova: Drak z vylisovaných listů – lepení listů, barevný papír, Herkules
Vycházky po okolí

Celodružinová akce: Drakiáda

LISTOPAD – STRAŠIDELNÝ OSTROV






Výtvarná výchova:
 Strašidelné ruce – bílá tempera, rozprašovač, černý papír, gumové rukavice
 Úpír – otisk dlaně, tempery, baravný papír, lepidlo
Pracovní výchova:
 Martin na bílém koni – čtvrtka, noviny, seno, Herkules, černý fix
 Strom z odličovacích tampon – hnědý papír, anilinové barvy, lepidlo
Vycházky do přírody

Celodružinová akce: Školní družina má talent

PROSINEC – VÁNOČNÍ OSTROV







Výtvarná výchova:
 Čerti v kotli – barevné křídy, Černý uhel, špejle, čtvrtka
 Vánoční dárek – vodové barva, Černá tuš, barevné křídy, čtvrtka
 Dopis Ježíškovi
Pracovní výchova:
 Sob – klacíky nebo skořice, tavná pistole, pohyblivá očička, vata, stuha
 Zdobení stromečku
Hudební výchova: zpěv koled
Tělesná výchova:
hry na sněhu
Vycházky po okolí

Celodružinová akce: Vánoční oslava, pohoštění, diskotéka

LEDEN – LEDOVÝ OSTROV





Zimní sporty: hry a soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu
Výtvarná výchova:
 Zimní krajina – modrý papír, hnědá křída, vykrajovátko, vata, lepidlo
 Jak maluje mráz – modrá tempera, čtvrtka, zmuchlaný igelitový pytlík
Pracovní výchova:
 Ponožky na šňůře – čtvrtka, kožešina, vlna, anilinové barvy, lepidlo
Vycházky po okolí

Celodružinová akce: Stavba sněhuláka, bobování

ÚNOR – OSTROV ZDRAVÍ






Výtvarná výchova:
 Kostkované ovoce – čtvrtka, pravítko, pastelky, Černý fix
Pracovní výchova:
 Ovoce a zelenina z modelíny – modelína, podložka
 Koláž – šablona ovoce či zeleniny, časopisy, lepení začínajícího písmene do
šablony, např. H – hruška, J - jablko
Tělesná výchova: hry na sněhu
Vycházky po okolí

Celodružinová akce: Poznávání chutí a vůní

BŘEZEN – POHÁDKOVÝ OSTROV



Výtvarná výchova: Otesánek – čtvrtka, anilinové barvy
Pracovní výchova:

Zvířata koláž – šablony zvířat dle výběru, barevný papír, časopisy
Klaun na špejli – karton nebo čtvrtka, barevný papír, Černý fix, lepidlo
Vycházky do přírody





Celodružinová akce: Soutěže s pohádkovou tematikou

DUBEN – VELIKONOČNÍ OSTROV






Výtvarná výchova: Déšť s duhou – voskovky, modrá vodová barva
Pracovní výchova: Ovečka z popcorn – čtvrtka, popcorn, Herkules, černá tuš
Čarodějnice – tmavá látka, čtvrtka, Herkules, bavlnky, černý uhel
Hudební výchovy: velikonoční koledy
Hry v přírodě
Vycházky po okolí

Celodružinová akce: Pexesiáda

KVĚTEN – OSTROV SPORTU






Výtvarná výchova: 3D jahoda – červený a zelený papír, čtvrtka, černý fix, lepidlo
Pracovní výchova:
 Srdce pro maminku ze samotvrdnoucí hmoty – čtvrtka, černá tuš
 Květinový závěs – rulička od papírových utěrek, barevný papír, tempery
Tělesná výchova: míčové hry, soutěže v přírodě
Vycházky do přírody, pobyt na školní zahradě

Celodružinová akce: Sportovní odpoledne, soutěže

ČERVEN – DRUŽINOVÝ OSTROV, ANEB DOPLULI JSME DO CÍLE…






Mezinárodní Den dětí – hry a soutěže
Výtvarná výchova: Louka – rozpíjení barev, vodové barvy, čtvrtka
Pracovní výchova: 3D motýl – obtisk, anilinové barvy, čtvrtka, černá tuš
Tělesná výchova:
míčové hry na školní zahradě, obruče, švihadla
Vycházky po okolí, pobyt na školní zahradě

Celodružinová akce: Nocování ve školní družině, opékání buřtů

Vypracovala:
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