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TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ PRASKAČKA 2019/2020
(Plán vychází z Preventivního programu ZŠ Praskačka pro školní rok 2019/2020)
MÁME RÁDI NÁŠ SVĚT

ZÁŘÍ
Téma: Škola je má druhá rodina. Připomeňme si v novém školním roce práva a povinnosti.
EV: Co a proč jsou práva/pravidla. Jejich význam a potřeba ustanovování. Jejich potřeba pro společnost,
školu, domácnost.
RV: Pojďme si hrát na „na starostu, na školu, na rodinu“ – krátké scénky s dětmi.
PV: Výroba „družinové ústavy“ aneb sepišme si naše práva a povinnosti. Výroba zvonkohry.
TV: Závodění na školní zahradě – hra „jízda na červenou“.
Tematické dny:
8.9. Mezinárodní den gramotnosti
11.9. Výlet do botanické zahrady Kuks
15.9. Mezinárodní den demokracie
28.9. Den české státnosti – svátek sv. Václava

ŘÍJEN
Téma: Chápeme a chráníme přírodu.
EV: Co je to příroda. Jakou roli v ní hraje člověk. Jaký má vliv na nás a jaký můžeme mít vliv my na ní.
RV: Opakování zásad třídění.
PV: Výroba třídících nádob do ŠD.
TV: Procházky do přírody, výlet do lesa.
Tematické dny:
1.10. Mezinárodní den seniorů
16.10. Světový den výživy
28.10. Den vzniku samostatného Československa
Tematický a komentovaný výlet do Městských lesů HK.

LISTOPAD
Téma: Poznáváme svou zem.
EV: Naše země v přírodovědném, politickém a společenském ohledu. Co znamená „naše země“ jaká máme
práva v naši zemi. Historické milníky.
RV: Hry o České republice, o světě. Hry o přírodě.
PV: Skupinová práce „Vytvoř mapu České republiky/Hradce Králové/Praskačky“ 1) z geologického hlediska,
2) z politického hlediska, 3) ze společenského hlediska.
TV: Překážkové dráhy – za sedmero horami a sedmero řekami.
Tematické dny:
17.11. Den boje za svobodu a demokracii
Exkurze na Královehradeckém magistrátu/Krajském úřadě
Konec listopadu: tematická dílnička – vyrábíme s rodiči na adventní trh

PROSINEC
Téma: Rozumíme světu díky zakořeněným tradicím.
EV: Význam tradic pro život člověka. Prosincové tradice, jejich vznik, historie, význam a přínos.
RV: Následujeme prosincové tradice.
PV: Tvoříme myšlenkové mapy jednotlivých tradic.
TV: Hrajeme kolektivní hry.
Tematické dny:
1.12. První adventní neděle
5.12. Mikuláš – ŠD pro MŠ
Vánoční trh
Zapojení se do projektu Ježíškova vnoučata

LEDEN
Téma: Něco končí a něco začíná, životní koloběh.
EV: Životní cyklus v přírodě i u člověka. Význam péče o zdraví.
RV: Hrajeme si na doktora. Vedeme kreativní meditace. Vymýšlíme příběh o velkém začátku „čehokoliv“.
PV: Co mi přinese nový rok. Zadání ke kreativně volnému vyjádření.
TV: Procházky k vodě, sledování změn skupenství vody.
Tematické dny:
21.1. Světový den objímání

Beseda s lékařem

ÚNOR
Téma: Zkoumáme své návyky.
EV: Charakteristika získávaných návyků. Rozdělení na pozitivních/negativní. Cesta k závislostem.
RV: Hry s otevřeným koncem. Hrajeme scénky na dané téma a ostatní žáci si hlasují, jak má příběh
dopadnout. Pracovní listy pro 1.stupeň ZŠ k problematice závislostí.
PV: Obnova a kreativní vklad školní nástěnky.
TV: Trénink sportovních technik. Odblokování špatných pohybových návyků.
Tematické dny:
21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka
Beseda na téma drogy, cigarety..

BŘEZEN
Téma: Máme rádi sebe i lidi kolem nás.
EV: Sociální dovednosti, jejich rozvoj. Co si neseme z rodiny, co se učíme ve škole a během začleňování do
společnosti. Co je to „mít rád“.
RV: Emoční a empatické hry. Hry „na“.
PV: Kreativní zpracování tématu: Dívám se na svět očima druhých.
TV: „Jak se cítí země, když se probouzí“ procházky do jarní přírody.
Tematické dny:
8.3. Mezinárodní den žen
20.3. Mezinárodní den štěstí
21.3. Mezinárodní den lesů
Návštěva divadla (DRAK), nebo představení ve škole – jak se divák vcítí do představení

DUBEN
Téma: Etika, hodnoty a normy. Vedeme dialog, aby se nikdo necítil poraženě.
EV: Co je to etika, morálka. Proč si tvoříme normy a co je pro nás hodnotou?
RV: Skupinové dialogy nad nejdůležitějšími hodnotami.
PV: Nakresli, nebo vyrob to, co má pro tebe největší hodnotu.
TV: Procházka v gumákách. Skáčeme přes kaluže.
Tematické dny:
2.4. Mezinárodní den dětské knihy

7.4. Světový den zdraví
22.4. Mezinárodní den Země
Společně naplánujeme a zrealizujeme dobrý skutek pro někoho z okolí. (Půjdeme si hrát s dětmi z Danety?)

KVĚTEN
Téma: Naše škola Praskačka a má třída.
EV: Charakteristika a význam společenství, jejichž jsme součástí. Historie školy.
RV: Povídání o historii školy. Vzpomínky rodičů, kteří do školy také chodili. Listování školní kronikou.
PV: Tvorba družinové kroniky pro stávající školní rok.
TV: Práce na školní zahrádce, rytí, hrabání, plevelení, sázení. Hry venku.
Tematické dny:
10.5. Svátek matek
28.5. Světový den her
Uspořádání školního turnaje v deskových hrách.

ČERVEN
Téma: Prázdniny už volají, ale bezpečnost především.
EV: Bezpečnostní rizika: úrazy, ztráty, šikana a kyberšikana. Hrozby, předcházení a řešení možných situací.
RV: Cvičení v počítačové učebně. Využití hromadného chatu. Nácviky první pomoci.
PV: Aby se škole nestýskalo. Volná tvorba na výzdobu školy v období prázdnin.
TV: Závodivé hry – běháme s časem o závod, aby už byly prázdniny.
Tematické dny:
1.6. Mezinárodní den dětí
7.6. Mezinárodní den čokoládové zmrzliny

