Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900
Švehlova 2900/12
Praha 10

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN
ŠKOLNÍ DRUŽINY
2018 – 2019

Platnost od 1. září 2018

Obsah:
ROČNÍ PLÁN:
Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

CÍL:
-

harmonický rozvoj osobnosti účastníka, jeho učení a poznání

-

osvojování základních společenských hodnot (tolerance, spolupráce ve skupině, rozpoznávání
nevhodného chování)

-

získávání osobní samostatnosti

-

vychovávat k smysluplnému využívání volného času

-

vybavovat účastníky dostatečnou zásobou různých námětů pro volný čas

-

zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti

VÝCHOVNÉ CÍLE:
-

dodržování řádu školní družiny

-

poskytování dostatku času na potřebný odpočinek po vyučování

-

předávání nových poznatků

-

podpora a prohlubování individuálních schopností a dovedností – intelektové, osobnostní,
pohybové atd.

-

motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry

-

podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet vyjadřovací schopnosti

-

zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem

-

motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti

-

osvojit pravidla vhodné komunikace mezi účastníky a při skupinových činnostech

-

vytvářet nové pracovní návyky

-

zaměření na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

PROSTŘEDKY:
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině. Není rozhodně pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišuje
od vyučování. Školní družina zabezpečuje pro žáky (účastníky) mladšího školního věku odpočinek,
rekreaci, relaxaci a efektivní využití volného času. Nabízí pestrou zájmovou činnost (pracovní,
hudební, výtvarnou, sportovní), spontánní volnočasové aktivity a celodružinové akce. Školní
družina využívá školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku i audiovizuální
pomůcky. Vychovatelé spolupracují s třídními učiteli a zákonnými zástupci.
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KONCEPCE
Téma školního roku: ,,Všichni za jednoho, jeden za všechny“

Metody a formy práce: samostatná i skupinová práce, hra, soutěže, prezentace výsledků,
komunitní kruh, řízená diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace textu, pohybové a
tělovýchovné aktivity, přírodovědné a vlastivědné činnosti, práce s encyklopediemi, atlasy ajiné.

Pomůcky: čtvrtky, balicí papíry, barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, tuš, inkoust,
lepidlo, klovatina, textil, vlna, modelovací hmoty, přírodniny, provázek, drátky, korálky, jiné
netradiční výtvarné materiály, míče, švihadla, dlouhá lana, obruče apod.
Orffovy nástroje, knihy, encyklopedie apod.

ORGANIZACE ŠD
I. až VII. oddělení

PROVOZ ŠD
Ráno: 6:30 – 7:30
Odpoledne: 11:40 – 18:00

MĚSÍČNÍ PLÁNY
Zaměření na všestranný rozvoj účastníka v různých oblastech, zpracován a uspořádán do
měsíčních bloků pod celkovým názvem: ,,Všichni za jednoho, jeden za všechny“

ZÁŘÍ
Hlavní tematické okruhy: ,,Naše škola, naše družina“
Základní obsah činností
-

seznámení se školou a okolím, organizací a řádem ŠD

-

poznáváme se – seznamovací a týmové hry

-

loučíme se s létem a vítáme podzim

-

vzpomínáme na prázdniny

-

využíváme přírodnin k výtvarným a pracovním činnostem a k rozšiřování znalostí

-

sledujeme změny v přírodě

-

poučení o bezpečnosti, úrazech a řádu školy (školní družiny)

-

výzdoba třídy a školní chodby

-

pravidla společného soužití mezi účastníky

-

tvorba pravidel ve školní družině

-

sportovní aktivity v přírodě
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ŘÍJEN
Hlavní tematické okruhy: ,,Pan Podzim vypráví“

Základní obsah činností
-

vyprávění o podzimu a jeho výtvarné ztvárnění

-

pozorování změn v přírodě

-

světový den zvířat (4. října)

-

sběr přírodních materiálů

-

doba sklizně – ovoce, zelenina

-

společná četba, práce s dětskými časopisy

-

sportovní aktivity v přírodě

-

Halloween

LISTOPAD
Hlavní tematické okruhy: ,, Máme se rádi, jsme kamarádi“

Základní obsah činností
-

rozvoj sociálních zkušeností (laskavost, pomoc, pochvala)

-

respektování dohodnutých pravidel ve školní družině, moje práva a povinnosti

-

vytváření dobrých vztahů v kolektivu, mezi spolužáky, učit se naslouchat a vycházet spolu bez
násilí

-

osvojování a dodržování základů společenského chování (zdravení, poděkování, úcta
ke starším, správné stolování)

-

rozvoj vztahu k přírodě, sounáležitosti s přírodou živou a neživou

-

kolektivní míčové, stolní a společenské hry

-

Dušičky

-

příprava na Advent

PROSINEC
Hlavní tematické okruhy: ,,Nastal čas vánoční – moje rodina“

Základní obsah činností
-

vánoční zvyky u nás doma

-

zvyky, tradice, čert a Mikuláš

-

poslech a nácvik vánočních písní, koled

-

posilování citových vazeb – porozumění, tolerance
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-

rozvíjení a formování životních postojů – schopnost a ochota pomoci, udělat radost druhým

-

výroba vánočních předmětů

-

výzdoba tříd ŠD

-

vánoční besídka

-

pozorování zimní přírody – změny, hry na sněhu

LEDEN
Hlavní tematické okruhy: ,,Paní Zima kraluje – proč se mění počasí“
Základní obsah činností
-

využití sněhu k zimním radovánkám – posilování tělesné zdatnosti

-

rozvoj estetického cítění – sněhové stavby, vyšlapávání obrazu ve sněhu, sněhuláci, malování
ve sněhu

-

tělovýchovné chvilky, pohybové hry, využití sportovního nářadí

-

posilování základních hygienických návyků – sebeobsluha, stolování, pořádek, péče
o společný majetek, odstraňování hluku

ÚNOR
Hlavní tematické okruhy: ,,Kalendář ročního období“
Základní obsah činností
-

získávání a upevňování pracovních návyků a dovedností – malujeme, modelování, rozvoj
jemné motoriky. Dodržování čistoty pracovního prostředí a bezpečnost práce

-

roční období

-

tvoříme z různého materiálu

-

Masopust – zvyky, tradice

-

závodivé hry v tělocvičně

-

prohlubování komunikačních dovedností, vypravování, jazykolamy

-

Valentýn (přáníčka)

-

četba (knihy, dětské časopisy), společenské hry, volné kreslení, vycházky do okolí školy

BŘEZEN
Hlavní tematické okruhy: ,,Hřej, sluníčko, hřej“
Základní obsah činností
-

sledování změn v jarní přírodě

-

seznámení s tradicí Velikonoc, velikonoční zvyky

-

rozvíjení pracovních návyků a dovedností – výtvarná forma – zdobení vajíček

-

výzdoba tříd ŠD

-

výrobky k zápisu

-

získávání pozitivního vztahu k přírodě a jejímu poznávání – mláďata, jarní práce
na zahradách, poznávání rostlin a živočichů
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-

ekologická výchova – třídění odpadu, šetření s vodou, energiemi, udržování čistoty nejen
na školní terase

-

zvyšování fyzické zdatnosti – hry na školním hřišti a v přírodě

DUBEN
Hlavní tematické okruhy: ,,Co mi řekl semafor“
Základní obsah činností
-

prohlubování orientace v okolí školy – názvy ulic, důležitá místa ve městě, změny v okolí
bydliště

-

bezpečná cesta do školy

-

rozšiřování vědomostí o dopravním značení, světelná signalizace

-

Pravidla silničního provozu. Jsem chodec, jsem cyklista. Přivolání pomoci.

-

Den Země. Praktické třídění odpadu. Mozaika z PET lahví.

-

domácí zvířata – mláďata

-

volně žijící zvířata

-

zvyšování fyzické zdatnosti a obratnosti – míčové a závodivé hry v přírodě, na školním hřišti,
v tělocvičně

KVĚTEN
Hlavní tematické okruhy: ,,Moje maminka“
Základní obsah činností
-

rozvíjení citové stránky osobnosti a posilování citových vazeb – místo v rodině, vztah k rodičům
a prarodičům, úcta ke stáří, jaká je moje maminka

-

svátek matek – výroba dárků pro maminky

-

vedení ke zdravému životnímu stylu – zdravá rodina – civilizační choroby, ochrana zdraví
v různých situacích, prevence

-

posilování komunikačních dovedností – umět samostatně vyprávět o své rodině, sourozencích,
kamarádech,

spolužácích,

jejich

povahových

kladných

i

záporných

vlastnostech,

dovednostech, o domácích mazlíčcích a zvířatech, které mají v rodině
-

malování na asfalt

-

zvyšování fyzické zdatnosti – podpora smyslu pro fair play, dodržování pravidel, umět přiznat
vlastní chybu, smysl pro týmovou spolupráci

ČERVEN
Hlavní tematické okruhy: ,,Všichni za jednoho, jeden za všechny“
Základní obsah činností
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-

výchova ke zdravému životnímu stylu – zásady správných stravovacích návyků, zdravá výživa,
dodržování pravidel stolování, hygienické návyky, účelné využívání volného času, sociálně
patologické jevy, správné oblékání podle ročního období – otužování, sportovní aktivity

-

rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti a uplatnění získaných dovedností a vědomostí

-

Den Dětí – veselé odpoledne ke Dni dětí (soutěže)

-

rozloučení se školním rokem

DALŠÍ AKCE:
-

Vánoční besídka

-

dárky pro budoucí prvňáčky (zápis)

-

sportovní dny ve školní družině.

Seznam akcí se může během školního roku doplňovat.
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