
Plán školní družiny na měsíc :  LISTOPAD 2018 

 III. oddělení 

Téma: ,,Máme se rádi, jsme kamarádi“ 

-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 stolní a společenské hry 

- Dušičky 

- příprava na advent 

1.Odpočinková , relaxační činnost 

-polední program, relaxace na koberci při četbě spojená s básničkami a říkankami spojené s podzimem 

- četba z knihy na pokračování 

-hrajeme si s hračkami v pokojíčku, dle zájmu využíváme společenské hry 

-hrajeme klidové hry 

2.Rekreační činnost: 

-pobyt na školní terase- účastníci mají k dispozici sportovní  vybavení ( míče, švihadla, chůdy ,rakety aj.) 

-využíváme vybavení školní terasy 

3.Zájmová činnost: 

                       Místo, kde žijeme: Zjistíme, kde je v našem bydlišti pošta, lékařské středisko, knihovna a jaké služby nám nabízejí                                    

                       Lidé kolem nás:    Život v kolektivu- respektování dohodnutých pravidel, moje práva a povinnosti, vytváření dobrých vztahů 

v kolektivu a mezi spolužáky 

                        Lidé a čas: Dušičky- památka zesnulých 

                                            Svátek sv. Martina- svátek všeho nového, svatomartinská  husa, víno 

                                            Věštby sv. Ondřeje- věštba  úrody, ženichů, zdraví , lití olova 

                                            Popis zvyků, náměty pro rozhovor s dětmi, náměty na činnost 

                          Rozmanitost přírody: Pozorujeme změny v přírodě-ze stromů padá listí, odlétají poslední stěhovaví ptáci… 

                                                               -jak se zvířátka připravují na zimu                         

                          Umění a kultura   :   malujeme a vystřihujeme strašidla a ozdobíme si s nimi družinu, vyrobíme si netopýra… 

                         Člověk a svět práce:   vyrobíme si pavučiny z vlny a špejlí (dle zájmu) 

-       Příprava  adventní výzdoby 

                          Člověk a jeho zdraví: Dodržujeme pitný režim a hygienu, předcházíme úrazům a sportujeme na školní terase, udržujeme 

pořádek ve svých věcech, ve třídě i ve družině. Besedujeme o zdravé výživě – vhodná skladba jídelníčku ( ovoce, zelenina, pitný režim) 



                                                                 

4.Příprava na vyučování: Zábavnou formou procvičujeme probrané učivo, vypracováváme pracovní listy, vybarvujeme omalovánky 

s podzimním motivem 

5.Jinné činnosti: Pečujeme o svoji květinu 

                              17.11- státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

                              Celodružinová akce- příprava zimní výzdoby ( chodba ŚD), Podzimní jednohubka aneb odpolední skotačení v ŠD, 14. 11. Od 

14:00 do 15:00 hodin. 

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, včetně bezpečného odchodu ze školní družiny. ( Účastníci jsou před každou činností poučeni o 

bezpečnosti a jak předcházet úrazům. 

               

 


