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ŠKOLNÍ DRUŽINA
• příloha ŠVP
pro školní rok 2013/2014

Včelí medvídci mezi námi
Projekt „Včelí medvídci mezi námi“ 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 RVP naší školy. Je uspořádán do 8 tematických okruhů
o VČELÍ MEDVÍDCI U NÁS
o ČMELÁČCI A PODZIM
o ČMELDA A BRUMDA SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
o ČMELÁČCI V ZIMĚ
o ČMELDA S BRUMDOU OBJEVUJÍ SVĚT
o VČELÍ MEDVÍDCI VÍTÁJÍ JARO
o ZDRAVÍ A ČMELÁČCI
o ČMELDA S BRUMDOU CESTOVATELEM

•
•

•

Je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus a je určen pro děti od 1. do 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 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:
V tomto školním roce budou v programu družiny zařazeny týdenní projekty navazující na EVVO
projekty. Dále se bude pokračovat ve čtení knih během odpočinkové činnosti a ve výuce
poskytování první pomoci. Nově je v programu zařazená Čmeláčí olympiáda, jejímž cílem rozvoj
sportovních dovedností žáků.
Čtecí chvilky – budou zařazeny v rámci odpočinkové činnosti družiny. Výběr knih bude na dětech,
číst si budeme z knih ze školní knihovny či z knih, které si samy děti přinesou.
První pomoc - v rámci činnosti družiny se žáci naučí poskytovat první pomoc a ošetření při lehčích
zraněních, naučí se volat na linku tísňové pomoci.
Čmeláčí olympiáda – po celý školní rok budou žáci sportovat v méně tradičních disciplínách a
s netradičním náčiním, cílem je naučení se novým kolektivním hrám a podpora týmové spolupráce
při soutěžích, není cílem vyhrát, ale překonat vlastní limity.
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,
výroba a pouštění draků, projekt Počasí.
Říjen:
Projekt Stromy naměřený na 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, hledání pokladu, práce s mapou.
Listopad:
veřejně prospěšná práce na zahradě (úklid a sběr listí), poznávání podzimní plodů, jak se připravuje
příroda na zimu, sběr podzimních plodů, tradice a význam svátků dušiček a halloween, projekt
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.
Projekt Sníh – pozorování sněhu, hry ve sněhu, výroba lojových krmítek.
Leden:
rozvoj zimních sportovních dovedností (sáňkování, bobování), vytváření objektů a zvířátek ze
sněhu, zvýšená bezpečnost při zimních sportech, správné oblékání v zimě, povídání si o zimním
počasí a přírodě v zimě, odklízení sněhu. Projekt Vesmír – poznávání souhvězdí, výtvarná činnost
na téma vesmír.

Únor:
Projekt Maškarní rej - výroba masek z recyklovatelného materiálu, masopust - seznámení se
zvyklostmi, výzdoba.
Projekt Kraví den – význam mléka, výroba tvarohu a másla, seznámená s výrobou a zpracováním
mléka.
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.
Projekt Voda – zkoumání vody, koloběh vody, význam vody.
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, bylinková zahrádka.
Květen:
Den matek - povídání si 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, práce s mapou, poznávání
zajímavých míst ČR, povídání si navštívených místech.
Projekt Ptačí čarování – poznávání a pozorování ptactva na školní zahradě, výtvarná činnost.
Červen:
Cestujeme po světě - povídání si 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 družinky, 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
2013

EVVO projekty

VČELÍ MEDVÍDCI U NÁS
• Vytváříme pravidla, kamarádství, spolupráce
: sestavujeme pravidla soužití v družině
: hry na vzájemné poznání se
• Drakiáda
: výroba větrníků a draků
• Počasí
: povídání o počasí, předvídání počasí
: hry a výtvarná činnost na téma počasí

Drakiáda
Vítr, mraky, počasí

• Čmeláčí olympiáda - chodící

Říjen
2013

ČMELÁČCI A PODZIM

20. 10. Den stromů

• Stromy
: poznávání stromů, kviz o stromech
: můj strom
: výtvarná činnost
• Poznáváme naši obec:
: vycházka za zajímavými místy obce,
: vycházka na dané místo podle mapky
: hledání pokladu, práce s mapou
• Čmeláčí olympiáda - házecí

Listopad ČMELÁČCI A PODZIM
2013
• Jablíčko
: příprava jablečné pizzy a kompotu
: růžičky z jablečných slupek
: sáček na sušené ovoce

Jablíčkový den

• Plody podzimu
: poznáváme různé druhy ovoce a zeleniny podle
hmatu, chuti a vůně
• Dušičky a halloween
: tradice a význam těchto svátků
: dýňové koláčky
: halloweenské dekorace
• Čmeláčí olympiáda - foukací

Halloween a dušičky

Prosinec ČMELDA A BRUMDA SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
2013
• Mikuláš, advent, vánoce
: vánoční tradice a zvyky, koledy, pečení perníčků
: vánoční ozdoby a dekorace
: výrobky na vánoční jarmark
• Sníh
: pozorování sněhu, sněhových vloček
: pokusy se sněhem a ledem
: výtvarná činnost na téma sníh
: hry na sněhu

Mikuláš a advent

Sníh

• Lojová krmítka
: výroba krmítek z loje pro ptactvo, pozorování krmítka
: poznávání ptactva
• Čmeláčí olympiáda - silácká

Leden
2014

ČMELÁČCI V ZIMĚ
• Tři králové
• Vesmír
: poznávání hvězd a souhvězdí
: hvězdný kvíz
: měsíční chléb
: výtvarná činnost na téma vesmír

Vesmírné pozorování

• Čmeláčí olympiáda - sněhová

Únor
2014

ČMELDA S BRUMDOU OBJEVUJÍ SVĚT
Maškarní rej
: výroba masek z odpadového materiálu
: Masopust - tradice, zvyky

Maškarní rej

Mléčný den
: povídání o mléce
: výroba tvarohu a másla
: kviz a hry na téma mléko
Čmeláčí olympiáda - překážková

Březen
2014

VČELÍ MEDVÍDCI VÍTÁJÍ JARO
Projektový den o vodě
: vycházka, význam vody, jednoduché pokusy s vodou
Velikonoce
: velikonoční zvyky a tradice
: velikonoční perníčky, ozdoby, pletení pomlázky

Čmeláčí olympiáda - míčová

22. 3. Světový den vody

Duben
2014

ZDRAVÍ A ČMELÁČCI
Projektový den o zemi
: ekologie, význam ochrany přírody
: třídění odpadů
: plastožrout, papírožrout

22. 4. Den země, odpady

Jarní květiny
: poznávání květin, kviz
: výsadba květin ze semínek
: bylinková zahrádka
• Čmeláčí olympiáda - kuličková

Květen
2014

ČMELDA S BRUMDOU CESTOVATELEM
Ptačí čarování
: pozorování a poznávání ptactva
: výtvarná činnost
Moje maminka
: dárek pro maminku
Cestujeme po ČR
: poznáváme naši republiku, vědomostní kvíz, pexeso
: pohlednice ČR – místa, která jsme navštívili
: mapa ČR
• Čmeláčí olympiáda - švihadlová

Červen
2014

ČMELDA S BRUMDOU CESTOVATELEM
Cestujeme po světě
: povídání o zajímavých místech
: kvíz
Svátek dětí
: zábavné soutěže a hry ke Dni dětí
• Čmeláčí olympiáda - zábavná

Zpracovala: Silvie Karešová

Ptačí čarování

