Základní škola a mateřská škola, Praskačka
Praskačka 60, 503 33 Praskačka
družina tel. 724 514 050
zspraskacka@gmail.com
www.zspraskacka.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Školní družina
2020/2021

„Barevný podzim“

Září
Připomenutí/vysvětlení pravidel a práv ŠD
Hygiena a stolování ve ŠJ
Podzimní výzdoba družiny
Seznamovací hry- noví žáci, paní vychovatelka
Prázdninové zážitky, kreslíme, vyprávíme
Pohyb a pobyt venku
Státní svátek sv. Václava-Den české státnosti
Zájmové kroužky- Anglický jazyk, atletika, šikuly, vaření, KNŽ

Říjen
Pozorujeme proměny přírody
Podzim v zahradě- poznáváme ovoce a zeleninu podle chuti
Tiskátka z brambor, jablek
Den stromů 20.10. – tvorba vlastního stromu
Den vzniku samostatného Československa
Haloween -kde se slaví a proč?
Zájmové kroužky

Listopad
Barvy podzimu v klovatině-frotáž
Sušíme ovoce-křížaly
Sběr kaštanů, žaludů, šípků- vyrábíme zvířátka a korále
Otisky listů- koláže, tvoření s přírodninami
Didaktické hry- procvičujeme znalosti hrou
Povídáme si-Jak se zvířátka připravují na zimu
17. 11. -Den za svobodu a demokracii
Dušičky-význam

„Bílá zima“
Prosinec
Advent a Vánoce- tradice, význam, jak to chodí jinde ve světě
Výzdoba třídy- výroba ozdob, stříhání, lepení, kreslení
Čert a Mikuláš- nadílka
Pouštění koled
Výroba vánočního přání
Ježíškova pošta- dopis Ježíškovi
Strom pro zvířátka- výroba jedlých ozdob pro zvířátka
Výroba krmítek pro ptáčky

Leden
Sněhuláci z papíru, vaty, krupice,…
Hry na sněhu
Nový rok- výroba kalendáře
Tři králové- 6.1. -význam

Únor
„Rozkvetlé jaro“
Březen

Jarní výzdoba družiny
Pozorujeme probouzení přírody- hledání jarních květin
Malujeme jaro- různé techniky
Tvoříme z papíru- jarní motivy

Duben
Velikonoce- význam, tradice
Velikonoční koledy, barvení vajíček- různé techniky
Čarodějnice- význam, výroba
Jarní práce na zahradě- sázení květin, naše zahrádka
2.4. – Mezinárodní den dětské knihy

Květen
9.10. – Den matek- výroba přání pro maminky
Práce na školní zahrádce
28.5.- Světový den her
Turnaj v pexesu a Člověče nezlob se
15.5.- Mezinárodní den rodiny- výroba stromu rodiny…

„Veselé léto“
Červen
Bezpečnost o prázdninách
Naše bezpečí- hrozby šikany, kyberšikany- jak těmto situacím předcházet, jak je řešit
Připomenutí důležitých telefonních čísel
Oslava Dne dětí

Pravidelné měsíční činnost:
Poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí
Didaktické hry, hlavolamy, stavebnice

Hudebně- pohybové hry
Výtvarné a rukodělné činnosti
Pravidelný pohyb venku (sportovní, přírodovědná činnost a dopravní výchova)
Zájmové kroužky

Organizační informace:
Začátek školního roku

1. 9. 2020

Podzimní prázdniny

29. -30. 10. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Vydání vysvědčení

28. 1. 2021

Pololetní vysvědčení

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

8. 3. – 14. 3. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021

Vydání vysvědčení

30. 6. 2021

Vypracovala: Lenka Petrušková
vychovatelka školní družiny
V Praskačce dne 1 .9. 2020

