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ŠKOLNÍ DRUŽINA
• příloha ŠVP
pro školní rok 2015/2016

,,BOB A BOBEK”
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. Je uspořádán do 4 tematických okruhů
o Bob a Bobek
o
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 navazovat v měsíčních projektech na EVVO projekty
badatelsky orientovaného vyučování. Činnosti BOV mají za cíl rozvíjet badatelské dovednosti dětí
školní družiny, podněcovat tak u nich chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. Tato metoda rozvíjí jejich
kritické myšlení, vede je k aktivitě a motivuje k samostatnému bádání.
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. ´
Dopravní výchova - děti se seznámí s dopravními značkami, upevní si znalosti a dovednosti spojené s
jízdou na koloběžce, společně si vysvětlíme, jak se bezpečně chovat na silnici i na jako chodec.
Družinové turnaje – každý měsíc se uskuteční turnaj ve stolních či karetních hrách, piškvorkách a
vědomostních soutěžích (Az kvíz).

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.
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.
Tradice a význam svátků dušiček a halloween.
Listopad:
veřejně prospěšná práce na zahradě (úklid a sběr listí), poznávání podzimní plodů, jak se připravuje
příroda na zimu, sběr podzimních plodů.
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), 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.
Únor:
masopustní veselí, tradice, výroba masek, sáňkování, výroba ptačích krmítek z loje a semínek.

Březen:
Jarní úklid na školní zahradě, pozorování jarní přírody, vycházka k rybníkům.
Velikonoce - velikonoční zvyky a tradice, říkadla, zdobení vajíček a jiné dekorativní výrobky, vynášení
Morany.
Duben:
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.
Červen:
Sportovní hry a soutěže na zahradě, oslavy ke Dni dětí, malování křídou, 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 2015

• Vytváříme pravidla, kamarádství, spolupráce
: sestavujeme pravidla soužití v družině
: hry na vzájemné poznání se
• Větrohrátky
: výroba větrníků a draků
• Družinový turnaj
• EVVO projekt
: předpovídáme počasí – kalendář
: pranostiky

EVVO projekt
Moudrost našich
předků

Významné dny

22. 9. Evropský
den bez aut

Říjen 2015

• Stromy
: poznávání stromů, kviz o stromech
: můj strom - výtvarná činnost

Příroda malířem

20. 10. Den
stromů

(Ne)smysly

17. 11.
Mezinárodní
den studentů

Jak dlouhá je
(hodina) minuta?

24.12.
Štědrý den

Co umí papír?

6.1 Tři králové

• Dušičky a halloween
: tradice a význam těchto svátků
: dýňové koláčky
: halloweenské dekorace
• Družinový turnaj
• EVVO projekt
: malujeme barvami přírody
: barevná paleta přírody

Listopad 2015 • Plody podzimu
: výrobky z přírodnin

• Sv.Martin
: pečení rohlíčků
• Družinový turnaj
• EVVO projekt
: Kimovka - poznáváme různé chutě a tvary poslepu
: stezka slepých, plnění úkolů po slepu, s jednou rukou

Prosinec 2015 • Mikuláš a čerti
: čertovské hrátky v tělocvičně
: maska čerta
• advent, vánoce
: vánoční tradice a zvyky, koledy, pečení perníčků
: vánoční ozdoby a dekorace
: výrobky na vánoční jarmark
• Družinový turnaj
• EVVO projekt
: odhad času
: pohybové hry a úkoly v časovém limitu

Leden 2016

• Tři králové
• Sníh
: pozorování sněhu, sněhových vloček
: malování do sněhu
: hry na sněhu
• Masopustní hody
: masopustní koblížky

• Družinový turnaj
• EVVO projekt
: ruční papír
: sochy z papírové hmoty

Únor 2016

• Masopust, maškarní rej
: výroba masek
: masopust - tradice, zvyky

Co odkážeme
potomkům?

14.2 Svátek
zamilovaných

• Valentýn
: valentýnské přání
• Družinový turnaj
• EVVO projekt
: AZ kvíz o třídění odpadů
: dáme jim ještě šanci – recyvýrobky

Březen 2016

• Velikonoce
: velikonoční zvyky a tradice
: velikonoční perníčky, ozdoby, pletení pomlázky

Ať rostou, ať sílí! 18. 3. Ukliďme
svět
22. 3. Světový
den vody

• Voda
: význam a důležitost vody, pokusy s vodou, kvíz
• Družinový turnaj

28. 3. Den
učitelů

• EVVO projekt
: práce na školní zahradě
: výsadba semínek

Duben 2016

• Kuličkiáda
• Čtenářská dílna

Až ke kořenům… 2.4.
Mezinárodní
den dětské knihy

• Roztančíme družinu

22. 4. Den Země

• Družinový turnaj

29. 4.
Mezinárodní
den tance

• EVVO projekt
: vycházka do přírody, klíčící semínka stromů
: jedlé rostliny

Květen 2016

• Moje maminka
: dárek pro maminku, povídání o rodině

Co pamatují
stromy?

3. 5. Den Slunce
4. 5. Den hasičů

• Družinový turnaj
• EVVO projekt
: vycházka do přírody

31. 5. Den
otvírání
studánek

Červen 2016

• Svátek dětí - olympiáda
: zábavné soutěže a hry ke Dni dětí
• Třešňový koláč
• Družinový turnaj

Zpracovala: Silvie Karešová a Mgr. Petra Brhelová

1. 6. Den dětí

