Příloha č. 1

Časový plán Školní družiny při ZŠ Jablůnka, okres Vsetín
Školní rok: 2018/2019
Září.
Naše vesnice, škola, družina.
Hrajeme seznamovací hry. (3, 4, 5)
Kreslíme na téma prázdniny. (4, 6)
Seznamujeme se s vnitřními řády učeben. (1, 2, 6)
Zdobíme školní družinu. (1, 6)
Hrajeme si na školní zahradě a uklízíme. (3, 4, 6)
Učíme se znát významné budovy obce. (1,3)
Povídáme si o cestě do školy, vyrábíme dopravní značky. (1)
Učíme se pravidlům míčových her.
Ukázka dravců, beseda s MVDr. Kamilou Křupalovou. (1, 3, 4)
Říjen.
Chutě a barvy podzimu.
Vyrábíme draky. (2)
Povídáme si o knihách, kreslíme. (1, 3)
Ochutnáváme ovoce zeleninu, tvoříme z přírodnin. (1)
Učíme se poznávat stromy. (1, 3)
Učíme se vystupovat na veřejnosti. (4, 5)
Beseda v knihovně na téma nové knihy. (1,3)
Dýňová slavnost- zábavné odpoledne. (3, 6)
Listopad.
Připravujeme se na zimu.
Pozorujeme podzimní přírodu. (3, 5, 6)
Vytváříme z přírodnin. (1, 2, 3)
Sledujeme počasí, zaznamenáváme jej. (1,3)
Vyrábíme adventní kalendář. (1, 6)
Vystavujeme výtvarné práce v knihovně. (2, 3)
Společně vyrábíme adventní věnec. (1, 6)
Vyrábíme dekorace na adventní trhy. (2, 5)
Uspávání broučků.(3, 6)
Prosinec.
Vánoce se blíží.
Vyprávíme si o vánočních zvycích. (1, 3)
Vyrábíme vánoční dekorace a novoroční přání. (1, 2, 6)
Vyrábíme masky čertů a Mikuláše. (6)
Zpíváme koledy. (1, 6)
Zdobíme třídu vánočními dekoracemi. (6)
Mikulášská besídka s koledami. (3, 4)
Vánoční nadílka. (1, 6)

Leden.
Zima čaruje.
Při vycházkách do přírody sledujeme stopy zvířat (3, 5, 6)
Krmíme lesní zvěř, sypeme ptáčkům (1, 2, 6)
Pololetní vyhodnocení hvězdiček, sebe-hodnocení dětí (1,3, 4, 5)
Učíme se vařit jednoduchá jídla, stolovat, prostírat (1, 4, 6)
Únor.
Hry na sněhu.
Hrajeme si na sněhu. (3, 4)
Připravujeme se na karneval. (2, 4)
Hrajeme si na hasiče, kreslíme na výtvarnou soutěž. (1, 5)
Vyrábíme masky na maškarní karneval. (2, 4)
Soutěž v piškvorkách. (1, 6)
Březen.
Lidé a čas.
Připravujeme výstavu fotografií a obrázků. (1, 3, 4)
Čteme si o zvycích spojených s jarem. (1, 3)
Vyrábíme dárky ke Dni učitelů. (2, 4)
Čteme místní pověsti. (1, 3)
Zdobíme družinu velikonočními symboly. (5, 6)
Vyrábíme velikonoční přání. (1, 4, 6)
Duben.
Jaro se hlásí.
Pozorujeme jarní přírodu. (1, 2)
Kreslíme první jarní květiny. (1, 6)
Učíme se chránit přírodu. (1, 2, 5)
Vyrábíme masky na slet čarodějnic (3)
Připravujeme školní akademii. (3, 4, 1)
Vyrábíme dárky k zápisu do 1. ročníku (5, 6)
Květen.
Rodina.
Jak trávíme s rodinou čas o víkendech. (3, 4)
Kreslíme portréty rodičů. (3, 4)
Vyrábíme dárky pro radost maminkám. (2, 4)
Pokoušíme se sestavit rodokmen naší rodiny. (2, 3, 4)
Představujeme povolání rodičů, pantomimicky je předvádíme a kreslíme. (3, 4)
Červen.
Prázdniny se blíží.
Učíme se, jak si užít prázdnin bez úrazů. (1, 3)
Hrajeme si a soutěžíme při Dnu dětí. (3, 4, 5, 6)
Závěrečné vyhodnocení, sebehodnocení. (1,3, 4, 5)

Organizujeme zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky (2, 3, 5)
Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na
podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme adekvátně s přihlédnutím k
jejich handicapu s jejich asistenty, rodiči a pedagogy. Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme
začleňování do volnočasových aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti.
Spolupracujeme s odbornými pracovišti.
Kroužky v rámci školní družiny.
Kroužek deskových her, pátek od 11.40 do 12.20
Kroužek logopedické prevence, středa od 11.40 do 12.20
Pěvecký kroužek, pátek od 11.40 do 12.20
Celoroční úkoly a plány.
Realizace projektu Zahrada hrou, využití dotací na zařízení zahrady herními prvky.
Besedujeme se zaměstnanci školy o jejich práci.
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu.
Podpora čtenářské gramotnosti (možnost individuální četby v relaxační místnosti).
Matematické schopnosti a logické myšlení jsou rozvíjeny v deskových hrách, sudoku...
Tělesná výchova (míčové hry, stolní tenis, stolní fotbal, atletika, hry).
Povídání o čase (celoroční projekt), kalendář, svátky, hodiny, roční období.
Spolupracujeme.
S žáky a pedagogy školy při pořádání celoškolních akcí (maškarní karneval, besídky, pedagogický dozor při
školních výletech a dalších akcí).
S obecní knihovnou, mateřskou školou, obecním úřadem, rodiči, oddílem volejbalu, zaměstnanci školy a
dalšími subjekty.
Plánujeme.
Ve spolupráci s obecním úřadem vyrobit vyvýšené záhony pro pěstování jarní zeleniny a květin.

Ředitel školy, Mgr. Luděk Drlík

Vypracovala vedoucí vychovatelka, Jitka Fojtíková
Jablůnce, 16. 9. 2018

