Plán celoroční činnosti ŠD 2020/2021 – ŠD Popovice
1) Seznámení žáků se školou a družinou s jejich provozem, s Řádem školní družiny, s bezpečností
při hrách a při přecházení vozovky, upozornění na chování při návštěvách kulturních i jiných akcích,
zdůraznění ohleduplnosti ke svým kamarádům a spolužákům, k mladším a slabším, úcta ke starším.
termín: celoročně
2) Před každou akcí (výlet, vycházka,…) a odchodem na hřiště jsou žáci poučeni o chování a
bezpečnosti.
termín: celoročně
3) Odpočinkové činnosti – odstraňování únavy žáků z vyučování, optimální řešení dle individuálních
potřeb a vytváření celkové duševní pohody dětí (odpočinek na koberci, klidné hry, četba knih a
časopisů, poslech, rozhovory, vyprávění, stolní hry, hádanky, křížovky, pexeso, kvarteta,
konstruktivní hry,…)
termín: celoročně
4) Rekreační činnosti – vydatná pohybová aktivita na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí
s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, volné hry dle vlastního výběru, řízené soutěživé
hry, pohybové hry, v zimních měsících hry na sněhu a se sněhem, využívání sportovního hřiště a
zábavných hřišť v obci.
termín: celoročně
Září:
-

-

Seznámení se školou, školní družinou a jejím provozem, nástěnky ŠD , u vchodu do družiny –
informace pro rodiče i žáky, vše také na webu školy, výzdoba školní družiny
Seznamovací hry, závodivé, postřehové, míčové hry na hřišti a v tělocvičně
Projekt ,,Podzim a houbička“ - vyprávění o podzimní přírodě, o životě zvířat a ptáků, výtvarné
práce na téma podzim, podzimní plody, výzdoba třídy, výtvarné práce na téma hřib, práce
s atlasem, poznávání nejdůležitějších druhů , hříbkový kvíz, výstavka výtvarných prací na téma
houby atd. – příprava na ,,Houbičkové odpoledne“ atd.
Tvoření z přírodnin – listy, šípky, brambory aj. - výstavky
,,Šípková a bylinková výprava“ – sběr šípků na tvoření i sušení na čaj, soutěž o nejlepšího
sběrače, sběr bylin na sušení a výtvarné práce.
23. 9. ,, Zahajovací seznamovací party odpoledne“ - zábavné odpoledne plné her, soutěží,
pasování prvňáčků na družináře, rautíček atd.
Vycházky do přírody, příprava na drakiádu – výroba dekoračních draků na výzdobu školy aj.
30. 9. Táborák s Drakiádou, opékáním a programem na Amfíku i pro rodiče /dle zájmu/

Říjen:
- Zahájení činnosti kroužků školní družiny – Mix Dance, Šikovné ručičky, Keramika, Pohybové hry a
gymnastika
- Vycházky do lesa a přírody, sběr hub, šišek aj. přírodnin – výstavka, výroba dekorací
- Příprava na Houbičkové odpoledne – výzdoba třídy, básničky o houbách, houbové exponáty aj.
- 14. 10. Houbičkové odpoledne – zábava v houbičkovém stylu – soutěže, karneval, houbičkové
občerstvení /hlavně pečené sladké houbičky – perníčky aj./, vyhodnocení nejlepších masek aj.
- 21. 10. ,,Podzimní výtvarné recyklohraní“ – výtvarné práce z odpadového materiálu s podzimní
tematikou – výstavka prací na chodbě školy
Listopad:
-

2. 11. a 3. 11. – Halloweenské dílny – výroba hal. výzdoby, dlabání a zdobení dýní atd.
7. 11. ,, Halloweenský karneval“, strašidelné a zábavné soutěže, hallow. speciality,
vyhodnocení masek, hall. kvíz, taneční soutěže a hry, průvod po obci a do MŠ
18. 11. Kurz malování lidových motivů - pro děti i maminky – malování tašky nebo trička
slováckým motivem
Výtvarné práce – blíží se Vánoce, výzdoba třídy, nástěnky, okna, výroba vánoční dekorace, výroba
vánočních ozdob, výroba keramiky aj. na vánoční jarmark atd.
Nácvik programu na Vánoční besídku

Prosinec:
- 2. 12. Perníkové a vánoční pečení na ČSZ Popovice – akce i pro rodiče, učíme se zdobit perníčky
- Vyrábíme adventní věnec , adventní kalendář, vyrábíme vánoční ozdoby a dárky aj.
- 4. 12. ,,Mikulášské odpoledne“ s programem a soutěžemi ,,O nejkrásnějšího anděla a
nejhrozivějšího čerta, nadílka, andělské zpěvy, čertovské hry, mikulášská tabule atd.
- 9. 12. Výlet na Vánoce na dědině do skanzenu Rožnov p/R, Pustevny, Stezka Valaška – výlet
s rodiči a MŠ
- 16 . - 17. 12. Vánoční dílny a jarmark– výroba vánočních dárečků a dekoračních předmětů,
malování vánočních baněk voskem aj.
- Prodej výrobků dětí u kostela v Popovicích, OÚ, příp. trhy Uh. Brod nebo Uh. Hradiště
- 21. 12. Vánoční besídka v ŠD – stromeček, dárečky, vánoční zvyky, koledování atd.
- 22. 12. Jarmark výrobků na akci Zpívání u vánočního stromu OÚ
Leden:
- Výtvarné práce na téma ,,Les a zvířátka v lese v zimě“, ochrana přírody aj. - výstavka
- 13. 1. Mistrovství družiny ve školu přes švihadlo- zábavné a sportovní odpoledne
- 20. 1. Olympiáda netradičních zimních sportů – podle sněhových podmínek
- 27. 1. Zimní výtvarná dílna - šijeme hračky – základy šití, starší děti i na šicím stroji
- Zimní hrátky ve sněhu, stavby ze sněhu, bobování aj.
- Vycházky do zimní přírody, stopy zvěře, krmení zvířátek aj.
- Filmový den – sledování filmů s dětskou tematikou / filmů z dětství rodičů a babiček /
Únor:
- Barevný týden – tradiční akce, jednotlivé barevné dny se zábavným programem věnovaným
konkrétní barvě, výtvarné práce aj.

-

-

Zimní vycházky a hry ve sněhu, bobování, bruslení
Keramická dílna - výroba dekoračních předmětů na Valentýna - všechno se srdíčky
valentýnská výzdoba třídy, výroba dekoračních předmětů, nástěnky aj. výzdoba, příprava
programu na zábavné odpoledne, vystoupení děvčat z Mix Dance
17. 2. ,,Valentýnské a masopustní odpoledne“ – odpoledne plné zábavy, taneční hry a soutěže,
vyhodnocení nejlepších masek, vystoupení dětí, valentýnské a masopustní speciality, rautík atd.
25. – 26. 2. ,,Spaní ve škole“ – program s indiánskou tematikou, zábavné soutěže, čtení, film,
příprava večeře a snídaně atd.
Březen:
Přejeme maminkám a babičkám k MDŽ, výroba dárečků a přáníček
17. 3. ,,Papírové odpoledne“ – papír v hlavní roli soutěží a zábavy, papírová módní přehlídka
Jarní výzdoba třídy, výroba dekoračních předmětů, výt. práce na téma - jaro
Chystáme se na Velikonoce, velikonoční výzdoba, výstavka velikonočních tradičních ozdob,
vyhlášení soutěže ,,O nejkrásnější kraslici a pomlázku“
Vycházky do jarní přírody, poznávání jarních kytiček
Výroba keramiky a dalších dekoračních předmětů, výsadba kytiček, osázení květináčků aj. –
příprava na velikonoční jarmark
29. – 31. 3. Velikonoční dílny a jarmark – výroba velikonočních dekoračních předmětů, pletení
pomlázky, malování kraslic a perníčků atd. – účast rodičů a rodinných příslušníků

Duben:
- Vycházky do jarní přírody, sběr a poznávání bylinek, výroba sirupů aj.
- Výtvarné práce na téma jaro, výroba keramických výrobků na Farmářský den a oslavy obce
- 15. 4. Družinová dopravní soutěž- ,,Bezpečná cesta do školy“ – didaktické hry s dopravnými
značkami, dopravní značky se učíme, malujeme aj.
- 21. 4 . Výlet vlakem na Horňáckou farmu - program se zvířátky, exkurze, táborák aj.
- 28. 4. Čarodějnický sabat na Amfíku – rej čarodějů a čarodějnic, udělování leteckých průkazů,
táborák s opékáním, čarodějnické hry atd.
- Nácvik vystoupení na oslavy vzniku obce Popovice
Květen:
- Výroba dárků maminkám k MDM
- Příprava a nácvik programu na vystoupení na oslavách obce Popovice
- Výroba keramických a dalších výrobků, výsadba kytek a rostlin aj. na Farmářský den
- 14. - 15. 5. Farmářský den na Amfíku Bukovina – vystoupení dětí, prodej produktů a výrobků
dětí s bohatým doprovodným programem, oslavy vzniku obce Popovice
- Vycházky do přírody, hry v lese, naučné hry o přírodě, turistické značky, tábornické dovednosti –
příprava na školu v přírodě
Červen:
- 31. 5. – 4. 6. Škola v přírodě – týden zábavy v přírodě, turistika, koupání, poznávání atd.
- 1. 6. Den dětí – odpoledne a večer plné soutěží , zábavy, tance a mlsání - v rámci programu
Školy v přírodě
- Dokončení všech výtvarných prací, keramických výrobků – rozdání dětem domů

-

Výlet v rámci školy i ŠD
28. 6. ,, Havajská párty“, poslední zábavné odpoledne školního roku, vyhodnocení nejlepších
družinářů, odměnění atd.
Od 14. 6. Výstava fotek – Co jsme letos zažili ve ŠD a tablo!

Změny v termínech možné s ohledem na počasí a další okolnosti.
Zpracovala: Dagmar Vašíčková, vychovatelka ŠD

