Plán školní družiny na měsíc: Listopad 2017
IV. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková
Téma: „I malá strašidla potřebují pravidla“
1. Odpočinková, relaxační činnost:
- pokračování v četbě knížky Chaloupka na vršku
- hrajeme společné klidové hry na koberci (slovní kopaná, přijela babička z Číny . . .)
- uklidňující hudba, vyprávění nebo poslech pohádky na CD
- odpočinek na koberci, stavění z kostek, z Lega i Chevy
- stolní a společenské hry dle zájmu účastníků
2. Rekreační činnost:
- školní zahrada i školní hřiště
- využití herních prvků i pomůcek
- kolektivní hry sportovní i námětové (Na třetího, Na trpaslíka . . .)
- v případě špatného počasí cvičíme a tancujeme při hudbě
3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: Krátká námětová vycházka s poznávání okolí školy.
(barevné velké tabule s názvy ulic)
Lidé kolem nás: Návštěva knihovny ve škole, setkávání s účastníky z jiných tříd
Lidé a čas : Beseda s účastníky na téma : Dušičky, památka zesnulých . . .
Jak můžeme pomáhat starým lidem?
Rozmanitost přírody: Jak se zvířátka připravují na zimu? Zimní spánek u zvířat . . .
sbíráme zajímavé listy na školní zahradě (školním hřišti)
Umění a kultura: Skupinová práce účastníků – koláž z listů na velkou čtvrtku
společná práce s nalepením a dokončením pozadí
Člověk a svět práce: vyrobíme si veselé dýně z papírových tácků, tempery + tuš
každý účastník si sám udělá návrh i realizaci
Člověk a jeho zdraví: Beseda o zdravých potravinách v našem jídelníčku
(rajčata, pomeranče, ovesné vločky, jablka, paprika . . .)
4. Příprava na vyučování: Individuální pomoc při psaní DÚ, prohlížení a četba knížek
a encyklopedií . . .
5. Jiné činnosti:
Významné dny : 2. 11. - Památka zesnulých
11. 11.- pranostika: Přijede Martin na bílém koni?
17. 11. - státní svátek

6. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni.
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny.
7. Kroužky: Nabídka zájmových útvarů na škole, spolupráce lektorů s vychovateli.

