ŠKOLNÍ DRUŽINA
příloha ŠVP pro školní rok 2019/2020

Aktivity KLubu pro účastníky ŠD realizované ve výzvě ŠABLONY ii OPVV je nově
zřízenou aktivitou a je zdarma.

Na základě poznávání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat
základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života jeho přednostem i
problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při
osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy,
reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Děti mají dostatek časového prostoru, pomůcek a aktivit, které ovlivňují jejich harmonický
rozvoj osobnosti. Vhodně volené a nabízené činnosti během dne u dětí podporují jejich vlastní
postoje, rozvíjí všestranné znalosti, dovednosti a vědomosti. Vzdělávání je koncipováno tak,
aby vyhovovalo individuálním potřebám dětí.


Vzdělávací program vychází z RVP naší školy a je uspořádán do tematických okruhů
dle měsíců.
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Září – Místo kde žiji
Říjen - Podzim
Listopad – Kouzelné barvy podzimu
Prosinec – Vánoce a Advent
Leden – Zimní veselí
Únor – Vesmírné putování
Březen – Jarní probuzení přírody
Duben – O naší zemi
Květen – Ochrana matky přírody
Červen – Sportujeme rádi



Je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus a je určen pro děti od 1. do 5. třídy.



Tyto integrované bloky vycházejí z každoročně se opakujících situací, budou operativně
doplňovány nově vytvořenými tématy s využitím situačního plánování:
- situace, se kterými přicházejí samy děti
- situace, které vznikají ve třídě a učitelka je zachytí jako problém
- situace, se kterými přichází učitelka a vytváří je pomocí naplánovaných akcí



ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplňovat nebo upravovat.

PROGRAM A PLÁN:
Ve školním roce 2019/20 je Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice zapojena
do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“, č. j. MSMT-11416/2015-19.
Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné
ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění
těchto činností do režimu školní družiny.
Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 3x týdně pro
skupiny žáků 1. ročníku (2. ročníku, 3. ročníku). Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu
školní družiny ve středu od 13.45 – 14.30.

Září:
Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem ZŠ, ŠD a ŠJ, seznámení a zapojení žáků
1. třídy do kolektivu (všichni jsme kamarádi), upevnění pravidel společenského chování
v kolektivu, společné vycházky dětí zaměřené na bezpečnost silničního provozu, bezpečnost
při pobytu v přírodě, hry na školní zahradě, hřišti TJS, sportování, zásady fair play.
Říjen:
Poznávání stromů, listů a plodů, podzimní výzdoba školy z přírodních materiálů, vycházka do
podzimní přírody, poznáváme naši obec, vycházka za zajímavými místy v obci, poznávání obce
podle mapy, naučné stezky v obci. Tradice a význam svátků dušiček a halloween.
Listopad:
Veřejně prospěšná práce na zahradě (úklid a sběr listí), pozorování podzimní přírody, jak se
připravuje příroda na zimu, poznávání a sběr podzimních plodů (ovoce, zelenina, lesní plody).
Příprava na slavnostní rozsvícení vánočního stromu – vánoční dílny.
Prosinec:
Advent – co pro nás znamená, vánoční písně a koledy, výroba vánočních ozdob, přáníček a
dárků, pečení, lidové zvyky a tradice o Vánocích, mezilidské a rodinné vztahy, vánoční
výzdoba školy.
Leden:
Rozvoj zimních sportovních dovedností (sáňkování, bobování), sněhové stavby, zimní sporty a
naše zdraví, správné oblékání v zimě, zvýšená bezpečnost při zimních sportech, povídání si o
zimním počasí a přírodě v zimě, péče o zvěř v zimním období, odklízení sněhu.
Únor:
Masopustní veselí, tradice, výroba masek, vesmír a doprava, pokusy ve vesmíru, knihy o
vesmíru, sáňkování, péče o zvěř v zimním období – beseda s myslivcem, návštěva krmelišť,
výroba ptačích krmítek z loje a semínek.
Březen:
Jarní úklid na školní zahradě, pozorování jarní přírody – první rostliny, mláďata na jaře,
návštěva místních chovatelů, vycházka k rybníkům - vodní hrádky.

Duben:
Velikonoce - velikonoční zvyky a tradice, říkadla, zdobení vajíček a jiné dekorativní výrobky,
vynášení Morany. Jarní příroda - vycházka do okolí pozorování jarních rostlin, význam ochrany
přírody, poznávání chráněných živočichů a rostlin, Den Země, zdravé jídlo, moje zdraví, péče
o bylinkovou zahrádku.
Květen:
Den matek – moje maminka, povídání si o rodině, o jejím významu pro vývoj dítěte, pro
společnost, správně fungující rodina, dárek pro maminku. Povolání v naší rodině, cestujeme po
ČR - ZOO
Červen:
Sportovní hry a soutěže na zahradě, přípravy na atletický pětiboj, oslavy ke Dni dětí, Světem
křížem krážem – Afrika, Indiáni, mořeplavci, úklid zahrady a družiny, těšíme se na prázdniny.

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ:
Estetická – výtvarná, hudební, literární

Pracovně – technická

Sportovní a turistická

Veřejně – prospěšná

Přírodovědná

Odpočinkové a relaxační činnosti

Odpočinek a hry s hračkami na koberci
Relaxační cvičení – poslech hudby
Poslech četby – vychovatelka nebo poslech pohádek z CD s odpočinkem
Pobyt venku - školní zahrada, hřiště nebo v přírodě

TÉMATA:
Téma měsíce
Září 2019

Místo kde
žiji

Významné dny

 Hurá do školy
 vzpomínáme na prázdniny, jak si
představujeme nový školní rok

16. 9. Mezinárodní
den ochrany ozónové
vrstvy

 Vytváříme pravidla ŠD, kamarádství, spolupráce
 sestavujeme pravidla soužití v družině
 hry na seznámení, ledolamky

22. 9. Evropský den
bez aut

 Místo, kde žiji
 poznáváme naši obec, procházky po obci, návštěva
zajímavých míst

 Družinový turnaj ve stolním fotbale
 Projekty
 sv. Václav

28. 9. Den české
státnosti (sv. Václav)

Říjen 2019

Podzim

 Stromy
 poznávání stromů a jejich plodů
 Stromy v mém okolí – výtvarná činnost

4. 10. Světový den
zvířat
20. 10. Den stromů

 Draci na „Zaječím kopečku“
 výroba draků
 pouštění draků na „Zaječím kopečku“
 Estetické činnosti
 Sběr a frotáž listů
 Podzimní strom – práce s přírodninami
 Projekty
 Stezka stromů

Listopad
2019

Kouzelné
barvy
podzimu

 Barvy podzimu
 pozorování podzimní přírody
 výrobky z přírodnin
 krmení zvířátek

11. 11. Sv. Martin
17. 11. Mezinárodní
den studentů

 Dušičky a halloween
 tradice a význam těchto svátků
 dlabání dýní
 halloweenské dekorace
 Družinový turnaj v ping pongu
 Projekty
 Příprava na Advent – výroba svíček

Prosinec
2019

 Já a moje tělo v adventním čase
 lidské smysly
 hry na rozvoj lidských smyslů (zraku, sluchu, chuti,
hmatu, čichu)

Vánoce a
Advent

 Mikuláš, čert a anděl
 mikulášský rej v tělocvičně
 maska čerta, anděla
 Advent, Vánoce
 vánoční tradice a zvyky, pranostiky, koledy, pečení a
zdobení perníčků
 vánoční ozdoby a dekorace
 zdobení vánočního stromečku

 Projekty
 Adventní jarmark
 Vánoční nadílka

13.12. Sv. Lucie
24.12.
Štědrý den

Leden 2020

Zimní veselí

 Tři králové
 masopust - tradice, zvyky
 výroba masek, škrabošek
 masopustní rej skřítků v tělocvičně

6.1 Tři králové

 Péče o zvěř v zimním období
 plnění krmelce
 Zimní sporty, zimní sporty a zdraví
 pozorování sněhu, sněhových vloček
 sněhové stavby
 hry na sněhu, sáňkování, bobování, otužování a zdraví
 Družinový turnaj ve vybíjené
 Projekt
 Sluníčkový ples
Únor 2020

 Vesmír

 doprava a vesmír
 pokusy ve vesmíru
 vesmír a předměty denní potřeby
 knihy s vesmírnou tématikou

Vesmírné
putování

14.2 Svátek
zamilovaných
21. 2. Mezinárodní
den mateřského
jazyka

 Péče o zvěř v zimním období
 návštěva krmelišť
 výroba ptačích krmítek z loje a semínek
 Valentýn
 valentýnské přání

 Projekty
 Dětský maškarní ples
Březen 2020

Jarní
probuzení
přírody

 Pozorování probouzející se přírody
 první rostliny, mláďata na jaře,

21. 3. Světový den
lesů

 návštěva místních chovatelů, vycházka k rybníkům 22. 3. Světový den
vodní hrádky.
vody


Co se stalo v lese?



Voda
 Pokusy s vodou
 Procházka k rybníkům, pozorování přírody

 Družinový AZ kvíz

28. 3. Den učitelů

Duben 2020

O naší zemi

 Velikonoce
 velikonoční zvyky a tradice
 velikonoční pečivo, ozdoby, pletení pomlázky
 Moje zdraví
 zdravá strava- význam pro život člověka
 příprava zdravé stravy
 péče o bylinkovou zahrádku

1. 4. Den ptactva
2.4. Mezinárodní
den dětské knihy
7. 4. Světový den
zdraví
22. 4. Den Země

 Jarní příroda
 vycházka do okolí pozorování jarních rostlin
 poznávání chráněných živočichů a rostlin
 ptactvo naší přírody
 Den Země
 význam ochrany přírody
 Projekty
 Ukliďme Česko
Květen 2020

Ochrana
matky
přírody

Červen 2020

Sportujeme
rádi

 Moje maminka
 dárek pro maminku, povídání o rodině
 význam rodin, povolání v rodinách

3. 5. Den Slunce

 Cestujeme po ČR

14. 5. Svátek matek

 Družinové Aktivity

15. 5. Mezinárodní
den rodiny

 Projekty
 Férová snídaně
 Den matek

31. 5. Den otvírání
studánek

 Svátek dětí - olympiáda
 zábavné soutěže a hry ke Dni dětí
 příprava na atletický pětiboj malotřídních škol


Sport je zábava
 vybíjená, fotbal, ping pong, badminton

 Těšíme se na prázdniny
 úklid zahrady a družiny

 Družinový turnaj ve vybíjené a fotbalu
 Projekty
 Děti z celého světa u nás

Zpracovala: Mgr. Tereza Gadulová

4. 5. Den hasičů

1. 6. Den dětí
5. 6. Světový den
životního prostředí
8. 6. Mezinárodní
den oceánů

