Školní vzdělávací program školní družiny
pro školní rok 2020/2021

Cesta Evropou za 10 měsíců
s Emílkem a Emilkou
Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra Brože,
Chvaleč, okres Trutnov

Vypracovala: Petra Lédlová
Charakteristika ŠD:
Školní družina slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků v době po
vyučování a efektivnímu využití volného času. Dává také prostor pro komunikaci
mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku
základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Snaží se o vytvoření
místa pro odpočinek žáků po vyučování a aktivního, sportovního využití volného
času.

Cíle a zaměření ŠD:










umožnit žákům odreagovat se a uvolnit
pomoci žákům uplatnit své zájmy a potřeby
zabezpečit pocit bezpečí a klidu
rozvíjet fantazii a dovednosti
rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých
vštěpovat žákům návyky slušného chování
vést žáky k otevřené a slušné komunikaci
učit žáky aktivně trávit volný čas, udržovat fyzické a duševní zdraví
navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí

OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný blok: Cesta Evropou za 10 měsíců

Září: * Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom *














Emílek s Emilkou seznamují, ukazují, poučují, radí… (seznámení se
školní družinou, zapojení prvňáčků do činností družiny)
Drakiáda – pouštění draků, dráčků
Celodružinová hra Mozaika
Odpočinková činnost – čteme si pro radost
Družinový mini bazárek
Hry a povídání si v komunitním kruhu
Chvaleč – Petříkovice hledá nové talenty
Procházky do přírody
Vyrážíme na cestu – naší první zastávkou je Slovensko (poloha, kultura,
národní zvyky a tradice, národní jídlo – v rámci možností ochutnávka pochutin
a typického jídla, národní vlajka, úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Výšlap na hájenku za poznáním středověku

Říjen: * V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc*












Podzimní výzdoba družiny
Sbírání přírodnin – podzimní tvoření
Procházky do přírody
Celodružinová hra Mozaika
Hry v komunitním kruhu
Odpočinková činnost - čteme si pro radost
Poznáváme Rakousko (poloha, kultura, národní zvyky a tradice, národní jídlo
– v rámci možností ochutnávka pochutin a typického jídla, národní vlajka,
úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Podzimní dílna s tatínky

Listopad: * Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. *












Soutěžíme o piškvorkového krále
Celodružinová hra Mozaika
Odpočinková činnost - čteme si pro radost
S našimi kamarády E a E cestujeme za našimi sousedy do Německa (poloha,
kultura, národní zvyky a tradice, národní jídlo – v rámci možností ochutnávka
pochutin a typického jídla, národní vlajka, úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky
dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Procházky do přírody
Hry v komunitním kruhu
Chvaleč – Petříkovice hledá nové talenty
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Oslava sv. Martina

Prosinec: * Studený prosinec – brzké jaro *















Vánoční výzdoba družiny a školy, zdobení vánočního stromku
Píšeme dopisy pro Ježíška
Stavíme sněhuláky a užíváme si zimní radovánky
Návštěva krmelce – zásobujeme tvrdým chlebem, jablky, kaštany….
Staráme se i o „naše“ veverky v parku – plníme krmítka
V družině se slaví vánoce – rozbalování dárků, pohoštění, připomenutí
vánočních tradic
Celodružinová hra Mozaika
Odpočinková činnost – čteme si pro radost
Družinový mini bazárek
Naše poznávání Evropy směřuje do Polska (poloha, kultura, národní zvyky a
tradice, národní jídlo – v rámci možností ochutnávka pochutin a typického
jídla, národní vlajka, úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Mikulášská pro děti
Vánoční koncert
Vánoční dílna pro děti a maminky
Vánoční sbírka pro psí útulek Poříčí – návštěva útulku

Leden: * Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. *









Módní přehlídka – vyhodnocení poroty o nejzajímavější model
Ukázka dárků, čím Ježíšek obdaroval děti
Celodružinová hra Mozaika
Soutěžíme o pexesového krále
Odpočinková činnost – čteme si pro radost
Hry v komunitním kruhu
Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu do školy






Navštívíme Itálii (poloha, kultura, národní zvyky a tradice, národní jídlo –
v rámci možností ochutnávka pochutin a typického jídla, národní vlajka, úřední
jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Tři Králové

Únor: * Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna*













Příprava masek na masopust
Užíváme si zimních radovánek venku
Celodružinová hra Mozaika
Odpočinková činnost – čteme si pro radost
Cestujeme do Chorvatska (poloha, kultura, národní zvyky a tradice, národní
jídlo – v rámci možností ochutnávka pochutin a typického jídla, národní vlajka,
úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Návštěva krmelce – zásobujeme tvrdým chlebem, jablky, kaštany….
Staráme se i o „naše“ veverky v parku – plníme krmítka
Venkovní aktivity dle počasí
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Masopustní rej

Březen: * Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.*













Představení ostatním naši nejoblíbenější knihu
Poznávání jarní přírody – zakládáme si herbář
Celodružinová hra Mozaika
Odpočinková činnost – čteme si pro radost
Venkovní aktivity
Cestujeme do Bulharska (poloha, kultura, národní zvyky a tradice, národní
jídlo – v rámci možností ochutnávka pochutin a typického jídla, národní vlajka,
úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Návštěva krmelce – zásobujeme tvrdým chlebem, jablky, kaštany….
Staráme se i o „naše“ veverky v parku – plníme krmítka
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Vítání jara
Návštěva knihovny v Trutnově
Den Internetu

Duben: * Třebaže duben dosti dobrý byl, přeci pastýřovi klobouk zasněžil.*











Čarodějnický rej – slet všech čarodějů a čarodějnic na koštěti a jiných
létajících prostředcích (soutěž o nejoriginálnější koště)
Výroba čarodějnic a čarodějů z látek, papíru, dřívek, knoflíků…
Odpočinková činnost – čteme si pro radost
Družinový mini bazárek
Lisujeme a zakládáme byliny a květiny do herbáře
Venkovní aktivity
Cestujeme do Maďarska (poloha, kultura, národní zvyky a tradice, národní
jídlo – v rámci možností ochutnávka pochutin a typického jídla, národní vlajka,
úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy




Celodružinová hra Mozaika
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Den Země
Čarodějnický rej
Velikonoční dílna pro babičky a dědečky

Květen: *Slavík zpívá v máji až za tepla v háji*











Celodružinová hra Mozaika
Odpočinková činnost – čteme si pro radost
Venkovní radovánky na školní zahradě
Lisujeme a zakládáme byliny a květiny do herbáře
Cestujeme do Španělska (poloha, kultura, národní zvyky a tradice, národní
jídlo – v rámci možností ochutnávka pochutin a typického jídla, národní vlajka,
úřední jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Výroba dárků pro maminky
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Den Matek „venkovní slavnost“

Červen: * Co za den v červnu naprší, to slunce za hodinu vysuší. *

„ Emílek s Emilkou si jdou pro vysvědčení“











Společné zhodnocení celoroční družinové práce
Výroba vysvědčení a slavnostní předání našim maňáskovým kamarádům
Kamínky stokrát jinak – barvíme, rozmísťujeme po vesnici, darujeme, stavíme
z nich obrazce: popustíme uzdu fantazii
Lisujeme a zakládáme byliny a květiny do herbáře
Vodní radovánky – vodní bitva, soutěžení, venkovní aktivity
Cestujeme do Řecka (poloha, kultura, národní zvyky a tradice, národní jídlo –
v rámci možností ochutnávka pochutin a typického jídla, národní vlajka, úřední
jazyk, zajímavosti, příspěvky dětí……)
Společně skládáme puzzle Evropy
Celodružinová hra Mozaika vrcholí (vyhodnocení, předání cen a dortů
„vítězům“)
Zprávičky z naší školičky – zpětné poohlédnutí dětí za zážitky, zhodnocení
toho, co se jim za poslední měsíc líbilo, podařilo, co prožily a následné otištění
do obecních informačních novin

Plánované školní akce: Dětský den

*poznámka: akce se v průběhu roku průběžně doplňují (opékání buřtů s rodiči,
divadla, školní výlety, atd..). Kroužek pohybových her je součástí družiny.

