Školní družina Základní školy a Mateřské školy Březno, okr. Chomutov

Celoroční plán pro školní rok 2022/2023

Dne: 1. 9. 2022

Vychovatelka Jiřina Macků

Měsíc září – Rytířská družina, jako jedna velká rodina. (BLOK č. 1 - PODZIM )
 Seznámení s prostředím družiny, školy, řádem ŠD, pravidly ŠD. Adaptujeme se na školní
prostředí, respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD, poznáváme nové
prostředí.
 Poznávání nových kamarádů, pracovníků školy a vychovatelek ŠD.
 Seznámení s chodem školní jídelny, pravidly a chováním ve školní jídelně, dodržujeme
zásady slušného stolování.
 Seznámení s bezpečností při činnostech, pobytu ve ŠD a na hřištích.
 Osvojujeme si zásady společenského chování, vzájemné úcty. Užívání kouzelných
slovíček - děkuji, prosím, promiň…
 Besedujeme o zvýšené hygieně, ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání,
používání WC.
 Můj kamarád, pomáháme druhým - seznamovací a společenské hry. Osvojujeme si
zásady společenského chování, vzájemné úcty.
 Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme.
 Seznámíme se s celoroční hrou ,, O rytířský poklad ´´.
 Vytváříme erb, vymýšlíme název své rytířské skupiny.
 Postupujeme v soutěži ,, O rytířský poklad ´´.
 1. rytířská stezka- procházka s rytířskou a podzimní tematikou.
 Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
 Kreslíme a tvoříme, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci.
 Při pobytu venku hrajeme pohybové, míčové hry a cvičíme na víceúčelovém hřišti.
 Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
 Mladý zdravotník – základy první pomoci.
 Nacvičujeme na vánoční koncert.
 Měsíc říjen – Ať žijí draci
 Vycházky a procházky po okolí, pozorujeme změny v přírodě - napodobujeme je při
výtvarné činnosti.
 Sbíráme listy a přírodniny – tvoříme.
 Kreslíme a tvoříme, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci
různými technikami.
 Výtvarně se zapojujeme do soutěže o obrázek naší školy do březenského kalendáře.
 2. rytířská stezka, pohybové a postřehové hry v přírodě.
 Den zvířat - výtvarné práce, besedy o zvířatech, práce s encyklopedií - 4.10.
 Papírový drak -výstavky papírových draků, výzdoba družiny a školy.
 Účastníme se Drakiády společně s MŠ - 13. 10.
 Ochrana proti bacilům - poznávání ovoce, jeho význam pro zdraví.
 ,, Jíme zdravě a s chutí ‘‘ zábavné učení se Standou a Vandou - 18. 10. od 13:10 hod.
 Halloween, dušičky – výtvarné a pracovní tvoření.
 Haloweenská diskotéka 31.10.

 Čteme pohádky, učíme se básničky.
 Při pobytu venku hrajeme pohybové a míčové hry a cvičíme.
 Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na vánoční
koncert.
 Rytířský den – hrajeme si na rytíře, soutěžíme.
 Posilování P/L orientaci – správné stříhání, držení tužky, úprava pracovní plochy.
 Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace
 Mladý zdravotník – základy první pomoci.

Měsíc listopad - Čas strašidel a kouzel
 Rytířský den – hrajeme si na rytíře, zápolíme, soutěžíme, zpíváme.
 Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
 Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na vánoční
koncert.
 Rozhovory o osobní hygieně, upevňování základních hygienických návyků při všech
činnostech, stolování, kašli…, kontrola denní hygieny, vhodnost oděvů.
 Dodržování pravidel správného stolování - procvičujeme denně ve školní jídelně.
 Posilování P/L orientaci – správné stříhání, držení tužky, úprava pracovní plochy.
 Výtvarná tvorba s použitím přírodnin.
 Výroba a příprava výrobků na školní vánoční trhy.
 Cvičíme si jazyk jazykolamy, vymýšlíme nejdelší věty začínající stejným písmenem.
 Rytířský den – hrajeme si na rytíře. Vytvoříme si rytířské hrady jednotlivých oddělení,
soutěžíme.
 3. rytířská stezka, pohybové a postřehové hry v přírodě.
 Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
 Mladý zdravotník – základy první pomoci.

Měsíc prosinec – Těšíme se na Vánoce (BLOK č. 2 -ZIMA )
 Malujeme a tvoříme Mikuláše a čerta.
 Pořádáme čertovskou diskotéku 5. 12.
 Adventní čas - lidové zvyky a tradice. Poznáváme postavy spojené s adventním obdobím
- Mikuláš, Lucie, Barbora…
 Vyrábíme vánočních přání pro rodinu a seniory.
 Tvoříme ozdoby na vánoční stromeček, zdobíme družinu a školu.
 Posloucháme a zpíváme vánoční písně a koledy.
 Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
 Pozorujeme změny v přírodě, stopy zvěře.
 4. rytířská stezka- rytířské klání.
 Zimní radovánky dle počasí (hry na sněhu).
 Soutěžíme - tradiční předvánoční turnaj v dámě.

 Adventní čas - lidové zvyky a tradice. Poznáváme postavy spojené s adventním obdobím
- Mikuláš, Lucie, Barbora…
 Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
 Mladý zdravotník – základy první pomoci.
 Rytířský den – hrajeme si na rytíře.

Měsíc leden - Lednohrátky
 Vyprávění o Vánocích, využití tématu v rámci VV, DV, PČ, LV.
 Vyhledáváme pranostiky, porovnáváme je s aktuálním počasím.
 Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
 Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na koncert.
 Soutěžní odpoledne ve stolních hrách.
 Hry na sněhu - soutěže.
 Různými technikami ztvárňujeme Zimu.
 Radovánky na sněhu, stavby sněhuláků.
 Vycházky do zimní přírody – pozorování změn v přírodě, stopování, přikrmování ptáků..
 Mráz maluje na okno - sněhové vločky.
 5. rytířská stezka- rytířské klání.
 Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
 Mladý zdravotník – základy první pomoci.
 Rytířský den – hrajeme si na rytíře.

Měsíc únor – Ať žije karneval !














Masopust - seznámení se tradicemi.
Výroba karnevalových masek.
Pořádáme karneval 14.2.
Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na koncert.
Srdíčkový den - svatý Valentýn (výroba přáníček).
Sportovní aktivity v tělocvičně - míčové hry, honičky, volný pohyb na hudbu, využití
tělocvičného nářadí a načiní, překážková dráha.
Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu, podle možností chodíme sáňkovat a bobovat.
Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na koncert.
6. rytířská stezka- soutěže.
Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
Mladý zdravotník – základy první pomoci.
Rytířský den – hrajeme si na rytíře, vytváříme výstavku hradů a zřícenin.

Měsíc březen – Příroda se probouzí (BLOK č. 3 - JARO )
















Vytváříme obrázky s jarní tématikou.
Zpracováváme symboly jara-jarní květiny, mláďata, příroda.
Vyzdobíme družinu jarní tématikou.
Výroba záložky do knížky.
Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky.
Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti.
Pozorujeme jarní probouzení přírody.
Zasíváme osení, pozorujeme zasazená semínka (27.3.).
Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na koncert.
Čteme pohádky, říkadla a básničky.
7. rytířská stezka- soutěže.
Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
Mladý zdravotník – základy první pomoci.
Rytířský den – souboje o pohádkové prašule.

Měsíc duben - Velikonoční tradice, ať neodnesou čarodějnice












Malujeme a zdobíme kraslice.
Velikonoce – tradice, příběhy.
Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na koncert.
Slet čarodějnic - kreslíme a vyrábíme čarodějnice.
Tradiční jarní hry – skákání panáka, skákání přes gumu, školky s míčem.
Den Země- třídíme odpad, dbáme o čistotu okolí.
8. rytířská stezka- soutěžní klání.
Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
Mladý zdravotník – základy první pomoci.
Rytířský den – souboje o pohádkové prašule.

Měsíc květen - Když všechno kvete










Den matek-vyprávíme si o mamince, tetě, babičce…
Vyrábíme dárek a přání.
Čím chci být- hovoříme o povolání rodičů.
Při odpočinkových činnostech čteme pohádky.
Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme, nacvičujeme na koncert
9. rytířská stezka- soutěžní klání.
Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace.
Mladý zdravotník – základy první pomoci.
Rytířský den – souboje o pohádkové prašule.

Měsíc červen- Prázdniny jsou za dveřmi (BLOK č. 4 - LÉTO )












Den dětí- soutěžní odpoledne- 1.6.
Malování na chodník s MŠ - 8.6.
Besedujeme o tom, jak člověk prospívá nebo škodí lesu.
Sportujeme, relaxujeme.
Poznáváme léčivé rostliny, kreslíme je.
Vytváříme si prázdninový deník.
10. rytířská stezka- soutěžní klání.
Zpíváme písničky s doprovodem kytary a DRN, tančíme.
Mažoretky – základy zdravého pohybu, pochod, sestava, relaxace
Mladý zdravotník – základy první pomoci.
Rytířský den, vyhodnocení rytířského klání- odměny v pohádkovém obchodě.

Plán změn:








Hádej, kdo jsem (vědomostní soutěž).
Četba knih o přírodě.
Modelování z modelíny, stavby z kinetického písku.
Makovice- hlavolamy, kvízy, křížovky.
Pletení z gumiček a bužírek.
Soutěže s gymnastickými obručemi.
Hry- židličkovaná, živé pexeso …

Naplánované akce:
 Drakiáda s MŠ 13. 10. od 15:00 hod. do 16:00 hod.
 ,, Jíme zdravě a s chutí ‘‘ zábavné učení se Standou a Vandou - 18. 10. od 13:10 do
14:30 hod.
 Halloweenská diskotéka 31. 10. 13:00 do 14:30 hod.
 Čertovská diskotéka 5. 12. od 13:00 do 14:30 hod.
 Tradiční předvánoční turnaj v Dámě - prosinec.
 Karneval - 21. 2. 2023.
 Oslava Dne dětí - 1. 6. 2023.
 Spaní ve školní družině 1. - 2. 6. 2023.

Kreslení na chodník- 8. 6. 2023.

