TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
pro školní rok 2021/2022
Celoročně: Pomáháme přírodě – třídíme odpad
Didaktické hry, soutěže ve společenských hrách
Čteme dětem z dětských knih a časopisů, hovory a hry se zvyky, svátky a
pranostikami po celý rok
Zpestříme si program v ŠD - navštívíme Technické muzeum a knihovnu Jiřího
Mahena, připravíme zahradní lampionový večer a den plný her
Letos nás navštíví s vystoupením koza domácí a záchranná stanice Ptačí centrum
Dodržování správných hygienických návyků, uplatnění základních návyků a
pravidel společenského chování
Protiepidemiologická opatření:
Po příchodu do prostor ŠD, si každý umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači,
popřípadě provede dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou
dobu svého pobytu ve ŠD.
Dodržování zásad osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat do
papírového kapesníku a ten vyhodit a umýt si ruce.
Dodržovat nošení roušek a dodržování rozestupů. Pravidla 3R- ruce, roušky,
rozestupy.

ZÁŘÍ:
Pojďme se seznámit
září – významné dny, pranostiky, svátky
Akce:
-

Seznámení s vnitřním řádem a organizací ŠD
Poučení o bezpečném chování a jednání při všech činnostech a akcích školní družiny
Sebepoznávací a kontaktní hry pro začlenění nových žáků do kolektivu
Hry s dětmi prvního ročníku, vytváření kamarádských vztahů
Vyvozujeme základní pravidla společenského soužití mezi dětmi
Upevňujeme kamarádské vztahy prostřednictvím cíleně zaměřených společenských her
Připomínáme si základy společenského chování, stolování a hygieny
Kolektivní sportovní hry v přírodě, sportování na hřišti
Hračky pro všechny
Zahájení celoročních her
Od shora až po sklep – naše škola
Seznamovací hry a soutěže, diskutujeme, vyprávíme, tvoříme
Test pro sebepoznávání
Kreativní dílna – stříháme, skládáme, lepíme, kreslíme
Další činnosti v plánu ŠD

Klíčové kompetence:
- k učení – zajímá se o dění v ŠD, pomáhá vytvářet pravidla
- komunikativní – umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem, pozdrav, pravidla slušného
chování

-

sociální a interpersonální – dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
činnostní – zná svá práva a povinnosti
k trávení volného času – výběr vhodné aktivity

ŘÍJEN:
Pan Podzim vypráví
říjen – významné dny, pranostiky, svátky
-

Seznamujeme se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody
Poznáváme přírodniny a využíváme je k tvorbě v interiéru i exteriéru: domečky, obrázky,
výzdoba ŠD, sbírání a tvoření z přírodnin
Přírodovědná tematika
Vymýšlíme příběhy a pohádky o zvířátkách, se zvířecí tematikou
Vyprávíme si o tradicích a zvycích v jiných zemích - Svátek Halloween: tematické výrobky
(dýně, duchové), u nás ,,strašidelná škola“

Naše město
- Doprava, chodec, cyklista, cesta do školy, důležitá telefonní čísla
- Povídání o našem městě – zajímavosti, historie
- Okolí Brna a naší městské části Královo Pole – příroda
Barvy a chutě podzimu, sběr přírodnin, ochutnávka ovoce a zeleniny
Akce:
- Kreativní dílna – podzimní inspirace
- Chutě a barvy podzimu
- Další činnosti v plánu ŠD
Klíčové kompetence:
- k učení – získává vědomosti z různých pramenů a zdrojů, pozoruje, zkoumá, objevuje, umí
zhodnotit své výkony
- komunikační – hovoří vhodně ve větách
- sociální – při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, hodnocení druhých, zdravá
kritika, mezilidské vztahy
- činnostní – svoje činnosti si dokáže plánovat

LISTOPAD:
Vánoční tvoření - blížící se čas Vánoc
listopad – významné dny, pranostiky, svátky
- Tvoříme originální dárky
- Jednoduché pracovní postupy
- Práce s různými druhy materiálu a různými postupy
Moje rodina
- Od sourozenců po prastrýce – rodokmeny vlastní rodiny
- Narozeniny – znamení zvěrokruhu
- Zaměstnání, profese

Akce:
- Zahradní lampiónový večer s rodiči i sourozenci
- O slovech vesele i vážně
- Další činnosti v plánu ŠD
Klíčové kompetence:
- k učení – započatou práci dokončí, dovede postupovat dle pokynů a instrukcí, váží si své
práce, je zodpovědný
- komunikativní – dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci
- sociální – je schopné respektovat druhé, chování ve vyhrocených situacích, rozvaha
- občanské – dbá na své zdraví a zdraví ostatních, zdravý životní styl

PROSINEC:
Vánoce u nás i v Evropě, adventní očekávání
prosinec – významné dny, pranostiky, svátky
-

Vánoční zvyky a koledy, zpíváme s doprovodem
Vánoční svátky a vánoční zvyky v různých zemích Evropy
Vánoční zdobení tříd, kouzelný stromeček
Vyrábíme vánoční přáníčka a PF

Akce:
- Vánoční tvoření – kreativní dílna
- Mikulášské nadělování a Vánoční besídka
- Další činnosti v plánu ŠD
Klíčové kompetence:
- k učení – umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů
- komunikativní – vyjadřuje se kultivovaně
- sociální – v běžných situacích uplatňuje základní návyky a pravidla společenského chování

LEDEN:
Čarovná zima
leden – významné dny, pranostiky, svátky
Akce:
-

Krása zimních radovánek
Úrazy spojené se zimním obdobím
Zásady první pomoci, tísňová telefonní čísla, prevence zdraví
Zimní sporty a soutěže
Kamarádi zvířátka
Zima čaruje
Masopustní veselí
Sněhové radovánky – hrátky a soutěže na sněhu
Čteme, luštíme a bavíme se, rébusy a hlavolamy
Vitamínový den
Soutěže v deskových hrách
Další činnosti v plánu ŠD

Klíčové kompetence:
- k učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě
- komunikativní – samostatně vyjadřuje své myšlenky
- sociální – projevuje citlivost a ohleduplnost, řešení problémových situací,
- činnostní – dokáže v tísni pomoci, přiměřeně okolnostem

ÚNOR:
Bílá zima
únor – významné dny, pranostiky, svátky
-

Zimní radovánky
Hry na sněhu a se sněhem
Zvířátka a ptáci v zimě
Hádanky
Hry na paměť

Letem celým světem
Akce:
-

Poznáváme jiná místa a země aneb jak se žije jinde
Práce s mapami, encyklopediemi, globusem
Čteme pohádky a příběhy z různých koutů světa
Úcta k lidem odlišné barvy pleti, k cizím národnostem
Otevřená hodina – country pro rodiče
Zimní radovánky a karneval
Letem celým světem
Další činnosti v plánu ŠD

Klíčové kompetence:
- k učení – umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů
- k řešení problémů – při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických postupů
- komunikativní – dovede využít informativní i komunikativní prostředky, se kterými se běžně
setkává
- sociální – je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

BŘEZEN:
Knížka je náš kamarád
březen – významné dny, pranostiky, svátky
-

-

Upevňujeme čtenářskou gramotnost dětí v ŠD
Představujeme si oblíbené autory dětské tvorby
Malý spisovatel – vymýšlíme vlastní báseň, recitujeme ji před publikem
Dramatizace vymyšlené pohádky nebo úryvku z vybrané knihy
Malujeme pohádky a ilustrace
Hrajeme literární a vědomostní soutěže

Co vyprávěla kapka,
Akce:
-

Důležitost vody pro život
Koloběh vody
Vodní živočichové
Seznamujeme se s rozmanitostí jarní přírody

Jaro volá
Moje oblíbená knížka
Beseda s knihovnicí, návštěva knihovny J. Mahena
Čeká na vás pohádka
Další činnosti v plánu ŠD

Klíčové kompetence:
- k učení – klade si otázky a zároveň na ně hledá odpovědi
k řešení problémů – nenechá se odradit případným nezdarem, pokud nachází pozitivní
ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu
komunikativní – nebojí se vyjádřit svůj názor
činnostní a občanské – je ohleduplný k přírodě

DUBEN:
Hřej, sluníčko
duben – významné dny, pranostiky, svátky
-

Akce:
-

Den Země
Rostliny a živočichové v přírodě, naši mazlíčci
Ochrana životního prostředí, chování v přírodě, praktické poznávání přírody
Dopraváček – dopravní hry, značky v praxi
Jarní výzdoba ŠD
Velikonoce - zvyky a tradice, velikonoční dekorace a dárky, výstavka a jarmark
Zpíváme písně s jarní tematikou
Den Země
Čarodějův učeň
Přírodovědná soutěž, stezka s úkoly
Kreativní dílna a jarmark – Velikonoce
Další činnosti v plánu ŠD

Klíčové kompetence:
- k učení – klade si otázky a zároveň na ně hledá odpovědi
- komunikativní – naslouchá názorům druhých a respektuje je
- činnostní – svoje činnosti se učí plánovat
trávení volného času – rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech

KVĚTEN
Sportem ke zdraví
květen – významné dny, pranostiky, svátky

Akce:
-

Seznamujeme se s různými druhy sportu
Zkoušíme rozličné sportovní disciplíny
Zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí
Týden sportu, pohybu a rekordů
Den matek - moje milá maminka, malé překvapení
Jeden za všechny – všichni za jednoho (koloběžkový závod)
Záchranná stanice Ptačí centrum
Kreativní dílna – dárečky pro prvňáčky
Další činnosti v plánu ŠD

Klíčové kompetence:
- k učení - umí kriticky zhodnotit své výkony a pokroky, oceňovat výkony druhých i přijímat
svoje prohry
- sociální – dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
- trávení volného času – rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci
stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování)

ČERVEN:
Říše pohádek a fantazie
červen – významné dny, pranostiky, svátky
-

Ukončení celoročních her
Večerníčky proti moderním pohádkám
Výtvarné a pracovní činnosti spojené s pohádkou
Nebezpečí sociálních sítí, kyberšikana
Prázdniny bez úrazu – procvičujeme pravidla silničního provozu, poznáváme dopravní
značky, prověřujeme dopravní znalosti

Akce:
-

Z pohádky do pohádky – Den dětí (zábavné soutěže)
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách
Hádej, hádej hádači - soutěže
Hurá na prázdniny – výtvarná soutěž

Klíčové kompetence:
- k učení – pokud se mu dostává uznání a ocenění, dělá vše s nadšením a radostí
- k řešení problémů – uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může problém ovlivnit
- komunikativní – ovládá řeč i mimoslovní komunikaci
- sociální – vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit

Poznámka:
V průběhu školního roku 2021/2022 budou v obou odděleních ŠD probíhat činnosti, které se budou
přizpůsobovat zájmům a potřebám dětí, budou rozvíjet a respektovat jejich individualitu a osobnost.
V návaznosti na tuto skutečnost mohou být některá témata aktuálně upravena, případně nahrazena
jinými.

PLÁN ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
09/2021

Od shora až po sklep – naše škola
Zahájení celoročních her
Odlet vlaštovek
Seznamovací hry a soutěže
Družinové hrátky v oddělení
Tvoření z přírodnin

10/2021

Zahájení činností kroužků
Podzimníčci
Soutěž o nejdelší dračí ocásek
Vystoupení kozy domácí

11/2021

Ať žijí duchové
Talentmánie
Pohádkové obrysovky
Zahradní lampiónový večer
Moje první Česko – vědomostní soutěž

12/2021

Vánoční dílnička
Mikulášské nadělování
Vánoční besídka v oddělení
Návštěva Technického muzea

01/2022

Obručový král a královna
Rozumbrada (rébusy a hlavolamy)
Radovánky na sněhu
Vitamínový den – prevence zdraví

02/2022

Po stopách Yettiho – stopy ve sněhu
Letem celým světem
Karnevalový rej a výroba masky
Otevřená hodina pro rodiče - country

03/2022

Důležitost vody pro život
Moje oblíbená knížka, čeká na vás pohádka
Beseda s knihovnicí, návštěva knihovny J. Mahena
Dopraváček – značky, hry
Malování na chodníku
Pexesiáda
Jaro volá – soutěže

04/2022

Den Země – pomáháme přírodě
Kreativní dílna – Velikonoce, Jarmark
Čarodějův učeň – hry
Kuličkiáda
Piškvorky

05/2022

Den matek - malá překvapení pro naše maminky
Jeden za všechny – všichni za jednoho (koloběžkový závod)
Amos - vědomostní soutěž
Dárečky pro prvňáčky
Vystoupení pro MŠ (kroužek Mašle)
Záchranná stanice Ptačí centrum

06/2022

Z pohádky do pohádky - zábavné soutěže – Den dětí
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách
Hurá na prázdniny – výtvarná soutěž
Hádej, hádej hádači – soutěže
Ukončení celoročních her a činnosti kroužků

