Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou
okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Jeseník nad Odrou 58, 742 33

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

POZNÁVÁME PŘÍRODU KOLEM NÁS

Zpracovala:
Bc. Terezie Kachlová
Vychovatelka

Časový plán bude realizován jako celoroční výchovně vzdělávací hra.
Všechny úkoly se budou plnit průběžně po celý rok a jsou určeny pro děti ve věkové kategorii
6 -10 let.
Všechna výchově vzdělávací témata se prolínají – společenskovědní, přírodovědné, estetické,
pracovní, tělovýchovné, hudebně pohybové.
Konkrétní činnosti jsou poté zpracovány v týdenních plánech Školní družiny.

PODZIM
ZÁŘÍ (CO SE DĚJE V LESE)
✓ Seznámení žáku s organizací ŠD a proškolení BOZ v prostorách školy a při pobytu
venku
✓ Hrajeme hry, ve kterých se poznáváme, osvojování pravidel společenského chování
✓ Bezpečnost silničního provozu – anebo do školy i ze školy bezpečně
✓ Zážitky z prázdnin – zaměření na zajímavé živočichy a rostliny z prázdninového
putování dětí
✓ Jak se chovat v lese, ochrana přírody a zlepšování životního prostředí
TVOŘENÍ: Prázdninové zážitky, Dopravní značky, Život v lese
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Pohádkový les

ŘÍJEN (POZNÁVÁME PŘÍRODU V OKOLÍ)
✓ Mezinárodní den zvířat (4. 10. 2020) – Historie - Sv. František z Assisi – péče o
nemocná, opuštěná a týraná zvířata
✓ Můj domácí mazlíček – povídání a představení domácích mazlíčků, které si děti
přinesou z domova
✓ Mezinárodní den stromů (20. 10. 2020) – Historie, poznávání stromů podle listů, plodů
a výrazných znaků
✓ Procházky zaměřené na krásy přírody v naší obci
✓ Podzimní dary přírody (brambory, ovoce, zelenina, šípky, kaštany, dýně)
TVOŘENÍ: Dlabání dýní (Haloween), Figurky z kaštanů, Podzimníčci
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Drakiáda

LISTOPAD (BAREVNÁ KRÁSA)
✓
✓
✓
✓

Jak se mění příroda (barevná krása stromů, rostliny, proměna počasí)
Jak se zvířátka v přírodě připravují na zimu (ptáci, brouci, savci, ryby)
A co dělají lidé? Tradice a zvyklosti (Dušičky, sv. Martin, sv. Kateřina, Advent)
Čteme bajky – dobré a špatné vlastnosti zvířátek, srovnání s lidmi, dramatizace

TVOŘENÍ: Koláž z barevných listů, Výroba adventního věnce pro družinu, svícínky
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Adventní Tvořivá dílnička rodičů s dětmi

ZIMA
PROSINEC (LIDÉ A ZVÍŘÁTKA O VÁNOCÍCH)
✓ sv. Mikuláš, tradice a historie
✓ Vánoční zvyky a tradice – koledy, odkud se vzal vánoční stromeček, psaní dopisů
Ježíškovi
✓ Zvířátka, které provázejí vánoční svátky, nadílka pro zvířátka (krmelec)
TVOŘENÍ: Mikulášská a vánoční tématika
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Mikuláš ve škole

LEDEN (VODA V NAŠEM ŽIVOTĚ)
✓
✓
✓
✓

Bez vody nelze žít, šetření vodou, ochrana zdrojů pitné vody v přírodě
Různá podobenství vody v přírodě (řeky, potoky, led, sníh..)
Život ve vodě (moře, oceán, řeka, potok..)
Zimní sportování – zimní hry a soutěže na sněhu

TVOŘENÍ: Výroba karnevalových masek, Voda v našem životě, Zimní sporty
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Netradiční Zimní olympijské hry

ÚNOR (DÝCHEJME ČISTÝ VZDUCH)
✓
✓
✓
✓

Kde se bere čistý vzduch, význam živé přírody okolo nás, živá a neživá příroda
Jaké jsou příčiny znečištěného ovzduší, mapa nejvíce znečištěných oblastí světa
Vliv znečištěného ovzduší na člověka, smog, výfukové plyny, komíny
Masopustní období – zvyky, tradice, masky

TVOŘENÍ: Masopustní veselice
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Maškarní bál

JARO

BŘEZEN (PŘÍRODA SE PROBOUZÍ)
✓
✓
✓
✓
✓

Změny přírody na jaře, první jarní květiny, herbáře
Zvířata na jaře, mláďátka, zvířecí rodiny, návrat ptáků z teplých krajin
Březen měsíc knihy – představení nejoblíbenějších knih dětí, četba na přání
Vítáme jaro – 20. 3. 2021
Den učitelů – 28. 3. 2021

TVOŘENÍ: Záložky do knihy, drobné dárečky pro učitele, jarní tématika
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Divadelní představení

DUBEN (POMÁHÁME NAŠÍ ZEMI)
✓
✓
✓
✓

Svátky jara Velikonoce (zvyky, tradice, pranostiky)
Ptáci kolem nás, seznámení se s životem našeho ptactva, hnízdění, potrava
Den země - 22. 4. 2021 – ekologie, třídění odpadů, ochrana země
Létáme na koštěti – hry s tématikou čarodějnic

TVOŘENÍ: Velikonoční tématika, ekologie, ptačí hnízda, výroba čarodějnických kostýmů
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Pálení čarodějnic

KVĚTEN (ŽIVOT NA LOUCE)
✓
✓
✓
✓

Život na louce (květiny, hmyz, zajímavosti)
Život v úlu, důležitost včelstev v našem životě
Den matek 12. 5. 2021
Týden s dobrými skutky

TVOŘENÍ: Přáníčka pro maminky, Včelka Mája, Rozkvetlá louka
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Beseda s včelařem

LÉTO

ČERVEN (PRÁZDNINOVÉ DESATERO)
✓
✓
✓
✓

Tvorba prázdninového desatera
Bezpečnost během letních prázdnin (sporty, plavání, výlety…)
Netradiční sportovní aktivity
Zhodnocení celoročního projektu

TVOŘENÍ: Prázdninové desatero, těšíme se na prázdniny
PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE: Opékání špekáčků, Netradiční letní Olympijské hry

