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ŠKOLNÍ DRUŽINA
• příloha ŠVP
pro školní rok 2012/2013

Rok s krtečkem

Projekt „Rok s krtečkem“ má za cíl prohlubovat znalosti dětí o přírodě, zvyšovat ekologické
povědomí a vést děti k odpovědnosti za životní prostředí. V průběhu školního roku dbáme na
vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a z toho vyplývající nutnost ochrany životního prostředí.
__________________________________________________________________________

•

Vychází z ŠVP naší školy. Je uspořádán do 8 tematických okruhů
o S KRTKEM ZASE VE ŠKOLE
o KRTEK A PODZIM
o KRTEK SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
o KRTEK V ZIMĚ
o KRTEK OBJEVUJE SVĚT KOLEM
o KRTEK VÍTÁ JARO
o KRTEK A ZDRAVÍ
o KRTEČEK CESTOVATELEM

•
•

Je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus a je určen pro děti 1.–5. třídy.
Tyto integrované bloky vycházejí z každoročně se opakujících se situací, budou operativně
doplňovány nově vytvořenými tématy s využitím situačního plánování:
- situace, se kterými přicházejí samy děti
- situace, které vznikají ve třídě a vychovatelka je zachytí jako problém
- situace, se kterými přichází vychovatelka a vytváří je pomocí naplánovaných akcí
ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplňovat nebo upravovat.

•

PROGRAM A PLÁN:
V tomto školním roce bude nově do programu školní družiny zařazena:
•

Česko čte dětem – zapojení se do projektu, jehož cílem je naučit děti, aby se v dnešní
moderní době více věnovaly čtení, dávaly přednost čtení před počítači a internetem. Každý
den si budeme v rámci odpočinkové činnosti číst dvacet minut. Výběr knih bude na dětech,
číst si budeme z knih ze školní knihovny či z knih, které si samy děti přinesou.

•

BESIP – dopravní výuka bude probíhat podle materiálů vydaných Ministerstvem dopravy,
děti se naučí bezpečnému chování na silnici jako chodec a cyklista, či při jízdě dopravními
prostředky. Součástí výuky bude i jízda zručnosti na kole, kolečkových bruslích či
koloběžce.

•

První pomoc – v rámci činnosti družiny se děti naučí poskytovat první pomoc a ošetření při
lehčích zraněních, naučí se volat na linku tísňové pomoci.

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, pobyt na zahradě,
vzpomínky na prázdniny, výroba a pouštění draků.
Říjen:
Projektový den o stromech – vycházka do podzimní přírody, poznávání stromů, listů a plodů,
podzimní výzdoba školy z přírodních materiálů, vycházka za zajímavými místy v obci, poznávání
obce.

Listopad:
Veřejně prospěšná práce na zahradě (úklid a sběr listí), poznávání podzimních plodů, jak se
připravuje příroda na zimu, sběr podzimních plodů, tradice a význam svátků dušiček a halloween,
projektový den – jablíčko.
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.
Projektový den – nadílka v lese, vycházka ke krmelci s nasbíranými plody.
Leden:
Rozvoj zimních sportovních dovedností (sáňkování, bobování), vytváření objektů a zvířátek ze
sněhu, zvýšená bezpečnost při zimních sportech, správné oblékání v zimě, povídání o zimním
počasí a přírodě v zimě, odklízení sněhu. Projektový den – sněhulák.
Únor:
Projektový den – maškarní rej, příprava masek, masopust – seznámení se zvyklostmi, výzdoba.
Vesmír – povídání o vesmíru a sluneční soustavě, poznávání souhvězdí.
Březen:
Velikonoce – velikonoční zvyky a tradice, říkadla, zdobení vajíček a jiné dekorativní výrobky,
vynášení Morany. Jarní úklid na školní zahradě, pozorování jarní přírody, vycházka k rybníkům
spojená s projektovým dnem o vodě.
Duben:
Den Země – projektový den, význam třídění odpadů a recyklace, utváření pozitivního vztahu dítěte
k přírodě.
Jarní příroda – vycházka do okolí, význam ochrany přírody, poznávání chráněných živočichů
a rostlin.
Zdravé jídlo, moje zdraví – seznámení se zásadami zdravého jídelníčku, životosprávy, aktivním
pohybem na čerstvém vzduchu a zdravým životním stylem.
Květen:
Projektový den o lese – seznámení se životem v lese, vycházka do lesa, les a jeho význam pro život
člověka, pozorování lesních živočichů.
Den matek – povídání o rodině, o jejím významu pro vývoj dítěte, pro společnost, správně fungující
rodina, dárek pro maminku.
Cestujeme po ČR – seznámení s turistickými znalostmi a dovednostmi, vycházka podle mapy,
poznávání zajímavých míst ČR, povídání o navštívených místech.
Červen:
Cestujeme po světě – povídání o navštívených zemích, o zajímavostech a životě v cizích zemích,
výstava pohlednic a fotografií, poznávací hry s tématem známých světových památek.
Sportovní hry a soutěže na zahradě, oslavy ke Dni dětí, úklid zahrady a družiny, příprava 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
Září
2012

S KRTKEM ZASE VE ŠKOLE
• Vytváříme pravidla, kamarádství, spolupráce
: sestavujeme pravidla soužití v družině
: hry na vzájemné poznání se
: skupinový portrét družiny
• Drakiáda na Zaječím kopečku
: výroba draků z přírodnin, pouštění draků

Říjen
2012

Listopad
2012

EVVO projekty

Větrné čarování

• Vzpomínky na prázdniny
: povídání o prázdninových prožitcích
: výstavka suvenýrů z prázdnin
: kresba zážitků
KRTEK A PODZIM
• Projektový den o stromech
: poznávání stromů, otisky listů a kůry, herbář
: sběr podzimních plodů a výrobky z nich

20. 10. Den stromů

• Místo, kde žiji, místo, kde bydlím:
: vycházka za zajímavými místy obce,
: výtvarné zobrazení obce – skupinová práce
: vycházka na dané místo podle mapky
: pošta – posílání dopisu, balení balíku, návrh
známky
: výtvarné zobrazení domu, pokoje
: moje rodina
KRTEK A PODZIM
• Projektový den – jablíčko
: pečení štrúdlu, sušení jablíček, ochutnávka
: růžičky z jablečných slupek
: sáček na sušené ovoce
• Plody podzimu
: poznáváme různé druhy ovoce a zeleniny podle
hmatu, chuti a vůně

Jablíčkový den

• Dušičky a halloween
: tradice a význam těchto svátků
: dýňový koláč
: vyřezávání dýně, papírová dýně

Prosinec
2012

Leden
2013

• Listí, vítr, ptáci
: hrabání listí, růžička z javorových listů, listoví
panáčci
: stěhovaví ptáci, přezimování
KRTEK SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
• Mikuláš, advent, vánoce
: vánoční tradice a zvyky, koledy, pečení
perníčků
: vánoční ozdoby a dekorace
: výrobky na vánoční jarmark
• Projektový den
: výroba krmítek pro ptactvo, pozorování krmítka
: vycházka ke krmelci
KRTEK V ZIMĚ
Tři králové
Projektový den
: výroba sněhuláků z různých materiálů
: stavba sněhuláků ze sněhu
: zkoumání sněhu, ledový svícen
: sněhové pusinky

Únor
2013

Březen
2013

Vánoční nadílka v lese

Sněhulákův den

Zimní sporty
: sáňkování, zimní olympiáda, hry ve sněhu
KRTEK OBJEVUJE SVĚT KOLEM
Maškarní rej
: výroba masek z odpadového materiálu
: plakát na karneval
: kresba „Co se mi nejvíce líbilo na karnevalu“
: Masopust – tradice, zvyky
Vesmír
: povídání o vesmíru, poznávání planet
a souhvězdí
: orientace v přírodě podle hvězd, slunce
a měsíce, poznávání světových stran
: sluneční hodiny
: model sluneční soustavy
KRTEK VÍTÁ JARO
Projektový den o vodě
: vycházka, význam vody,
: jednoduché pokusy s vodou
: koloběh vody v přírodě – koláž
Velikonoce
: velikonoční zvyky a tradice
: velikonoční kraslice, ozdoby, pletení pomlázky

Maškarní rej

22. 3. Světový den vody

Duben
2013

KRTEK A ZDRAVÍ
Projektový den o zemi
: vycházka, význam ochrany přírody
: třídění odpadů,
: chránění živočichové a rostliny

22. 4. Den země, odpady

Jarní květiny
: poznávání květin, herbář
: přesazování květin, výsadba květin ze semínek
: pexeso s jarními rostlinami
Zdravé jídlo, moje zdraví
: zdravý jídelníček – koláž
: povídání o zdravém životním stylu
: poskytování první pomoci
: sportovní hry
Květen
2013

KRTEČEK CESTOVATELEM
Projektový den o lese
: vycházka, povídání si o lese a životě v něm
: pozorování drobného hmyzu
: stavba lesních domečků

Lesní čarování

Moje maminka
: dárek pro maminku

Červen
2013

Cestujeme po ČR
: poznáváme naši republiku, vědomostní kvíz,
pexeso
: seznámení s turistickými a mapovými
značkami,
práce s mapou a buzolou
: plánování trasy výletu, používání jízdního řádu
KRTEČEK CESTOVATELEM
Cestujeme po světě
: povídání o navštívených zemích
: mapa navštívených míst s pohlednicemi,
fotografiemi
Svátek dětí
: zábavné soutěže a hry

Zpracovala: Silvie Karešová

Děti na výletě v přírodě

