Celoroční plán práce školní družiny 2021/2022
ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě
Jsme malotřídní škola zabývající se individuálním přístupem ke každému dítěti.
Každé dítě je jedinečné, ale spojit se do týmu a spolupracovat, tolerovat, vzájemně si
pomáhat, omluvit se jeden druhému to jsou základní hodnoty, které bychom v naší
škole kromě vzdělání chtěli předat našim dětem.
PODZIM
ZÁŘÍ: Téma – Vítej v naší rodinné škole
 seznámení dětí (hlavně prvňáčků) se školním prostředím, s novým režimem
a s novými kamarády, společně sestavujeme pravidla družiny
 seznámení dětí s bezpečností při aktivitách ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně,
na školní zahradě, na vycházce
 co všechno máme ve školní družině - hračky, hry, sportovní náčiní, materiál k
tvoření
 sportovní družina - vycházky po okolí, sporty na školní zahradě
 učíme se bezpečnému chování na komunikacích (chůze ve skupině, čekání
na ostatní žáky), učíme se základním hygienickým pravidlům
 dovednosti čtení, nejen březen je měsíc knihy, každý den čteme pohádky a
dětské knížky
 společné tvoření a vzájemná pomoc starších mladším kamarádům – stavebnice
lego, puzzle, stolní hry
 uprecyklace – to je oč tu běží, tvoříme a přetváříme z kartonu, sklenic a plastu
ŘÍJEN: Téma – Barevný podzim v pohybu

vycházky do podzimní přírody (poznávání stromů, květin, zvířat, ptáků)

sportování na louce, válení sudů, slepá bába, parkur

malujeme na papír, listy, dřevo, sklo

sběr přírodnin, hub, listů a šišek a tvoření z těchto materiálů – volná tvorba

vyrábíme na Halloween

podzimní dekorace školy
LISTOPAD: Téma – Moje malé milé městečko
 návštěva Michnice a kaple Panny Marie Pomocné nad Rožmitálem
 návštěva Rožmitálského muzea
 čtení z oblíbených knížek našich dětí
 výtvarná výchova – malování různými technikami, vyrábíme dárky na vánoční
jarmark
 hudební výchova – zpívání oblíbených písniček a učíme se nové
 rozvíjení slovní zásoby čj a aj (didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy)


pohyb na čerstvém vzduchu nebo v tělocvičně

ZIMA
PROSINEC: Téma – Zimní Vánoce
 pohybové hry a procházky na čerstvém vzduchu, zimní sporty
 vycházky po okolí – slunovrat, zapálíme svíčky u kapliček a božích muk
 vycházky do krmelce – staráme se o zvířata v zimě
 vánoční diy – vyrábíme dárky pro naše bližní, píšeme dopis „Ježíškovi“
 vánoční výzdoba prostor školy a šd
 Čert a Mikuláš
 učíme se a zpíváme vánoční koledy a písničky, pečeme cukroví
 povídáme si o Vánocích, zvycích a tradicích, vánoční jarmark, Barborka
 návštěva kostela
LEDEN: Téma – Led
 sportovní vycházky – sáňkování, bobování, bruslení
 vycházky do krmelce – staráme se o zvířata v zimě
 hry na sněhu, stavby ze sněhu, sněhové bitvy
 čteme si české i zahraniční pohádky se zimní tématikou
 cestování prstem po mapě
 vyrábíme a malujeme sněhuláky a jiné zimní skřítky
 Tři králové – zpíváme a koledujeme
ÚNOR: Téma – Stopujeme jaro
 pokojové květiny, sázíme, klíčíme a řízkujeme
 výroba květináčů z plastikových lahví a jiných materiálů
 chci být traktoristou, farmářem nebo zahradníkem
 hry se sněhem
 návštěva místního pamětníka, jak se dříve žilo v Rožmitále
 volné hry dětí venku i v družině, sportovat na čerstvém vzduch se dá kdykoliv
 příprava na karneval - vyrábění masek
 lidové tradice Masopustu u nás
 dárky ke dni sv. Valentýna
JARO
BŘEZEN: Téma – Jaro je v dohledu
 jarní úklid školy a školní zahrady
 vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě
 uklízíme odpadky z přírody
 MDŽ
 malujeme jarní květiny a obrázky 4 ročních období a tvoříme uprecyklace
 hudební výchova – písničky z českých pohádek - disco
 Den Země – strom roku, staré stromy a sady v našem okolí – procházky za
poznáním živé i neživé přírody
 Země - rovnodennost, vesmír, slunce
DUBEN: Téma – Velikonoční tradice
 Duben, ještě tam budem...stopujeme přírodu v okolí Rožmitálu
 školní bylinková zahrada
 Velikonoce, výzdoba školy, obyčeje, zvyky, básničky a písničky
 návštěva místní radnice a paní starostky, velikonoční dekorace od dětí pro
město





hry a sport na školní zahradě – skákání panáka, skákání přes gumu,soutěže
odpoledne na farmě (zvířátka, mláďátka) v Rožmitále
volné hry dětí na hřišti nebo v tělocvičně

KVĚTEN: Téma – Květen – měsíc lásky(máme se rádi)

příroda okolo nás, malujeme, vyrábíme květiny a stromy

vycházky do přírody

Den matek – výroba dárku pro maminku, babičku, tetu, …

malování a volná diy tvorba

maximální pobyt na čerstvém vzduch (přehazovaná, vybíjená, ping-pong,
tenisové pinkání, jízda na koloběžkách, parkur-běháme a skáčeme)

návštěva ovčína a kravína v Hněvanově
LÉTO
ČERVEN: Téma – Prázdniny jsou skoro tady

v přírodě, procházky po okolí, jsme na lovu, co v červnu kvete, roste a plodí

Mezinárodní Den dětí – netradičně odpoledne na školním dvoře

Jarmark

těšíme se na prázdniny, vyprávíme si o prázdninových plánech

vyhodnocení celoročních akcí
PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI:
o Příprava na vyučování – během celého školního roku pomáháme dětem
s domácími úkoly, vysvětlujeme si nejasnosti, ptáme se po porozumění
vykládané látky. Starší děti také společně pomáhají s novou látkou a
procvičováním mladším spolužákům. Využíváme znalosti z předmětů
při vycházkách, hraní na zahradě nebo tréninku cizích jazyků např. Aj.
o Společenskovědní zájmová činnost – cílem této činnosti je vychovat z dětí
samostatné, veselé, sebevědomé, čestné a férové osobnosti, které se umějí
orientovat v životě a umějí řešit každodenní problémy a případné konflikty.
o Přírodovědná zájmová činnost – rozvíjíme v dětech zájem a lásku k přírodě,
o ekologii (třídění odpadu, šetření s vodou a elektrickou energií).
o Odpočinková činnost – odpočinkovou činnost volíme dle nálady dětí, po obědě
čteme pohádky na pokračování, rozvíjíme dětskou fantazii. Malujeme a bavíme
se o příběhu a hlavním hrdinovi.
o Tělovýchovná zájmová činnost – je prováděna na školní zahradě, v tělocvičně, v
přírodě a nebo na fotbalovém hřišti. Trénujeme míčové hry, běh, gymnastiku,
šplh, skoky přes švihadlo, atd. Klademe důraz na fair-play.
o Pracovně technická zájmová činnost – z čeho se dá vyrábět - papír, obaly
od potravin, přírodní materiály,kartónové krabice, sklo, textilní materiály. Děti zde
mají možnost osvojit si různé pracovní postupy, vyrobit si něco hezkého
a odnést si to domů.Tomu se říká uprecyklace.
o Výtvarná zájmová činnost – děti se učí tvořivosti, barvám, různým technikám a
zažívají radost z tvorby a úspěchu a rozvíjí svou fantazii.
o Esteticko-výchovná zájmová činnost – zpívání písniček, hra na hudební nástroj,
tanec, dramatizace pohádek, hraní scének to vše děti příjemně odreaguje.
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