Základní škola a mateřská
mate ská škola
obce Zbyslavice,
přísp
íspěvková
ísp vková organizace

Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice,
tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96
www.zszbyslavice.cz
___________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ DRUŽINA
- příloha ŠVP
pro školní rok 2010/2011

,,PUTOVÁNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU“

PUTOVÁNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU
___________________________________________________________________________

•
•
•

Vychází z RVP naší školy. Je uspořádán do 10 tematických okruhů (Pejsek s kočičkou na
návštěvě ve školní družině, Pejsek s kočičkou poznávají podzimní přírodu…). Je
sestaven pro jeden vzdělávací cyklus a je určen pro děti od 1. do 5. třídy.
Je tvořen dle polohy a podmínek školy.
ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplňovat nebo upravovat.

PROGRAM A PLÁN:
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, seznámení se
s okolím školy, pobyt na zahradě, přírodovědné vycházky do lesa (sběr přírodnin), poznávání a sběr
hub, seznámení s celoročním projektem – sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, vzpomínky na
prázdniny, pohádková četba, odpočinek na koberci, didaktické hry pro 1.–2.ročník,
společně se ZŠ: dopravní hřiště – součást práce ve ŠD (učíme se dopravní pravidla, dodržování
pravidel pro cyklisty a pravidel při pěších výletech, první pomoc)
Říjen:
rozvoj sportovních dovedností (procvičování tělocvičných prvků) spojený s pobytem na školní
zahradě, práce s přírodním materiálem (výroba podzimníčků), sběr hub, sledování počasí a změn
v přírodě, ochrana přírody, vycházky do podzimní přírody, Drakiáda (výroba draků), rozšiřování
výtvarných dovedností, netradiční techniky práce s modelínou, podzimní výzdoba školy
Listopad:
veřejně prospěšná práce na zahradě (úklid a sběr listí), přírodovědné procházky (sběr kaštanů a
žaludů), výroba lesních zvířátek z přírodnin, poznáváme, jak zvířátka přečkají zimu, relaxační hry
na koberci (četba, taneční hry – okolo židlí, klobouková), seberealizace nápadů a námětů
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,
rozvoj zimních sportovních dovedností (sáňkování, bobování), zvýšená bezpečnost na horách a při
zimních sportech, dbáme na správné oblékání v zimě
Leden:
Tříkrálová sbírka – pomoc potřebným, estetická ZČ (netradiční techniky ve výtvarné výchově –
zima), sportovní vyžití v zimní přírodě (oblíbené zimní sporty a radovánky), zimní počasí, příroda
v zimě, pomoc lesní zvěři (návštěva krmelců), sledování stop, odklízení sněhu, rozhovory ohledně
neúspěchů ve škole (obavy z vysvědčení), příprava dárků k zápisu dětí do 1. třídy
Únor:
objevujeme svět (povídání o různých koutech světa, o jiných kulturách), beseda o chování mezi
spolužáky, pobyt v přírodě (vycházky do okolí školy, sáňkování, soutěž o největšího sněhuláka),
společenské hry, hra na řemesla (na poštu, na školu, na kadeřníka…), svátek Svatého Valentýna,
seznamujeme se s masopustními zvyky, příprava na jaro, skládačky a práce s papírem

Březen:
nácvik na vystoupení ke Dni matek, měsíc knihy (oblíbený hrdina z knihy, nejznámější autoři a
ilustrátoři dětských knih), poučení o školní knihovně, příroda se probouzí, změny v přírodě a
počasí, pokusy s klíčením semen, sběr léčivých bylin a pomerančové kůry, úklid na školní zahradě,
příprava velikonoční výzdoby ve škole

Duben:
velikonoční radovánky (lidové zvyky a říkadla, zdobení vajíček a jiné dekorativní práce, výstava
pro rodiče), měsíc bezpečnosti v silničním provozu (beseda o dopravních pravidlech a jízdě na kole,
správné vybavení jízdního kola, první pomoc), vycházky do přírody (sledování přírody a změn
počasí), práce s počítačem, vyžití na školní zahradě, práce s netradičním odpadovým materiálem,
třídění odpadu, mozaika z víček z pet láhví
Květen:
výroba přáníček a dárků pro maminky, uvědomujeme si, co pro nás znamená rodina, spolupráce na
třídních výletech, rekreační pobyt v přírodě a na školní zahradě, míčové hry, výtvarné činnosti se
zaměřením na rodinu, poznáváme jarní byliny a jejich využití
Červen:
sebevzdělávání se zaměřením na problémové předměty, zamyšlení se nad životem a problémy dětí
na celém světě, oslavy ke Dni dětí – sportovní hry (tradiční i netradiční sportovní disciplíny,
rekordy školní 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 na školní zahradě nebo v přírodě

TÉMATA:
Téma měsíce
9/10

PEJSEK S KOČIČKOU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
⇒ kdo jsem a jak se jmenuji
⇒ poznáváme nové kamarády (jeden za všechny, všichni za
jednoho)
⇒ já a moje rodina
⇒ můj dům a místo, kde žiji
⇒ bezpečná cesta do školy

Projekty

10/10 PEJSEK S KOČIČKOU POZNÁVAJÍ PODZIM
⇒ košík plný ovoce a zeleniny (dozrávající ovoce, sklizeň
zeleniny)
⇒ poznáváme houby
⇒ šťastnou cestu, ptáčkové
⇒ barevný podzim
⇒ pouštění draků

20.10. – Den stromů
Drakiáda

11/10 PEJSEK A KOČIČKA PEČUJÍ O SVÉ ZDRAVÍ
⇒ příroda je naše tělocvična
⇒ co mohu udělat pro své zdraví
⇒ na vycházce v podzimním lese
⇒ stavíme z přírodnin
12/10 PEJSEK A KOČIČKA SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
⇒ přivítáme Mikuláše
⇒ zacinkej zvonečku, zacinkej, přivítej vánoční čas
⇒ vyrobíme si ozdobu na vánoční stůl
⇒ lidové zvyky a tradice o Vánocích
1/11 PEJSEK A KOČIČKA SE TOULAJÍ ZIMNÍ PŘÍRODOU
⇒ kupa sněhu děti láká, postavíme sněhuláka
⇒ staráme se o zvířátka
⇒ zvířátka v přírodě a jejich stopy
⇒ poznáváme všechno, co je kolem nás
2/11 PEJSEK A KOČIČKA OBJEVUJÍ SVĚT KOLEM NÁS
⇒ kdo jsme a kde žijeme
⇒ cestujeme po celém světě
⇒ ten dělá to a ten zas tohle
⇒ pejsek s kočičkou se těší na masopust

Mikulášský den
Vánoční besídka

3/11

Den vody
J. A. Komenský

4/11

5/11

6/11

PEJSEK S KOČIČKOU VÍTAJÍ JARO
⇒ jaro je tady, příroda se probouzí a mění
⇒ pejsek s kočičkou a jejich zvířecí kamarádi
⇒ co tu všechno roste
⇒ rozmanitosti přírody
⇒ návrat ptáků
PEJSEK A KOČIČKA SLAVÍ VELIKONOCE
⇒ velikonoční snažení
⇒ aby nám bylo dobře na Zemi
⇒ na návštěvě v zoo
⇒ s kamarády do pohádky – čarodějnické veselí
⇒ Pálení čarodějnic
PEJSEK S KOČIČKOU OBDIVUJÍ KVETOUCÍ PŘÍRODU
⇒ maminky mají svátek
⇒ jak je krásně na světě
⇒ už se tě, vodo, nebojím
⇒ co do přírody nepatří
PEJSEK A KOČIČKA SLAVÍ NEJEN DEN DĚTÍ
⇒ děti z celého světa
⇒ obrázky z cest
⇒ jak voní léto
⇒ kam pojedu na prázdniny

Zpracovala: Marcela Kašíková

Maškarní veselice

Svátek Svatého
Valentýna

Den Země
Den vzdělanosti

Den matek
15.5. – Den rodiny

Svátek dětí
Olympiáda

