Zpráva o činnosti družiny 2017/2018

Září

Říjen

Naše království

Činnost družiny probíhala podle plánu. Měsíční tématem se stala naše škola, neboli „Naše
království“. Prohlídli jsme si budovu prvního stupně, školní tělocvičnu a hřiště. Seznámili jsme
se s pravidly ŠD a vnitřním řádem. Pojmenovali jsme družinové maskoty. Uvítali jsme
slavnostně prvňáčky a společně jsme se seznamovali. V rámci skupinové spolupráce, jsme jako
uvítací ceremoniál do družiny zvolili test důvěry, kterým všichni prošli na výbornou. Nacvičili
jsme si cestu do školy a domů. Zopakovali si základy při přesunu při vycházce. Naučili jsme se
mapu naší obce a procvičovali jsme si orientaci v ní. Navštívili jsme obecní knihovnu a zapojili
jsme se do projektu – obecní kalendář, který bude prodáván na vánočních trzích. V posledním
týdnu jsme se zaměřili na les a jeho fungování. Tento týden jsme ukončili projektem „Čistíme
les“.

Měsíc říjen nesl název „Země česká, domov můj“. V prvním týdnu jsme se seznámili s naší zemí.
Naučili jsme se státní hymnu. Nakreslili jsme si mapu a do ní jsme postupně zakreslovali veškeré
údaje (řeky, města, hrady a zámky, hory a pohoří). V druhém týdnu jsme se zaměřili na hrady a
zámky – jejich vzhled, pověsti či legendy i známé pohádky, které se na těchto místech natáčeli.
Také jsme se naučili základy slušného chování. V závěru týdne jsme uspořádali soutěž- Máme
rádi Česko. V družině byla zahájena soutěž o nejhezčího skřítka Podzimníčka, která bude
Země česká domov
ukončena 30. listopadu. Ve třetím týdnu jsme se zaměřili na podzim a přírodu kolem nás.
můj
Vyráběly jsme koláže z přírodních materiálů a prováděli výpravy po okolí. Zaměřili jsme se také
na skauty v družince – kde jsme se naučili morseovku a plnili v průběhu celého měsíce několik
bobříků. Poslední týden se nesl v duchu Halloweenu, kdy jsme vyráběli různé dekorace se
strašidelnou tématikou, orientovali jsme se v lese pomocí kompasu a dlabali jsme dýně. Týden
jsme uzavřeli Halloweenskou diskotékou.

Listopad

Prosinec

Doktor tluče na
srdíčko

Veselé Vánoce

Celý měsíc je zaměřen na zdravý životní styl. V prvním týdnu jsme se soustředili na naši obec.
Její historii a památky, které zde máme. Také jsme si v družině uspořádali výtvarnou soutěž
zaměřenou na nejkrásnější místa v obci. V druhém týdnu jsme se seznámili s historií naší obce.
Diskutovali jsme o zdravém životním stylu. Uspořádali jsme si soutěž ve vyprávění vtipů.
Ochutnávali jsme po slepu různé druhy ovoce a zeleniny. Třetí týden jsme věnovali tématu první
pomoci. Naučili jsme se důležitá telefonní čísla a nacvičovali jsme základy první pomoci
v různých situacích, trénovali jsme ošetření při krvácení, zlomenině i utonutí. Také jsme si
přehrávali situace, ve kterých se můžeme ocitnout a nacvičovali si jejich nejlepší řešení. Ve
čtvrtém týdnu jsme se soustředili na naše tělo. Změřili jsme si naše míry, povídali si o tom jak je
vhodné o svoje tělo pečovat. Naučili jsme se části těla prostřednictvím společenské hry – koleno
na koleno. Prohlédli jsme si soustavy v těle a na konci týdne jsme uspořádali stezku dosavadních
vědomostí. V družině jsme také pekli perníčky a štrůdl, které budeme prodávat na vánočním
jarmarku.
V prvním týdnu jsme se zaměřili na bezpečnost během zimních měsíců, diskutovali jsme o
nástrahách (led, podchlazení, virózy, rampouchy apod.) které nás mohou v těchto měsících potkat
a přehrávali jsme si scénky a nacvičovali správný způsob jejich řešení. Také jsme si připomněli
význam ovce a zeleniny, které nám pomáhají posilňovat imunitu. Od 14.12 do 21.12 probíhala
činnost ŠD pod vedením pí. Kalivodové z důvodu nemocenské dovolené. Všechny akce v tomto
termínu probíhaly podle plánu kromě pečení vánočního cukroví a přípravy bramborového salátu.
22.12 se v družině uskutečnila Vánoční rozlučka, kde jsme si rozbalili dárečky, vyzkoušeli
všechny známé tradice, zpívali koledy, hledali zlaté prasátko a koukali na pohádku s vánoční
tématikou.

Leden

Únor

Březen

V prvním týdnu jsme se věnovali tématu „zima podle Lady“, kde jsme kreslili obrázky zimního
prostředí s dětskými radovánkami. Prohlédli jsme si pohledy i ilustrace. Také jsme se věnovali
říkankám a pořekadlům. Převlékli jsme naše maskoty a navštívili knihovnu. Druhý týden se nesl
v pohádkovém rytmu. Hráli jsme různé pohádkové kvízy. Sami jsme si potom nakreslili
nejoblíbenější pohádky a vymysleli si k nim úplně nové příběhy, které jsme zapsali do naší knihy
Leden za kamna
pohádek. Od 15.2 do 4.3 probíhala činnost družiny pod vedením pí. Večerkové z důvodu
vlezem
nemocenské dovolené. Zimní olympiáda byla přeložena z důvodu nevhodné počasí. Týden
zaměřený na multikulturní výchovu „Všichni jsme stejní“ probíhal podle plánovaných činností.
Děti si prohlížely vlajky nejznámějších států, pracovaly s globusem i vědomostními knížkami a
diskutovaly o rasách, etnických skupinách a jejich respektování. V posledním týdnu, díky
příznivému počasí měly děti možnost se věnovat zimním radovánkám.
V prvním týdnu jsme se zaměřili na téma moje rodina. Diskutovali jsme o tom, kdo má doma
kolik práce, povinností ale i času na odpočinek. Na konci týdne jsme si všichni vytvořili svůj
Všude dobře doma projekt, do kterého jsme nakreslili svojí rodinu a všechny její společné i individuální zájmy. Od
13.2 do 2.3 probíhala činnost družiny pod vedením pí. Večerkové z důvodu nemocenské
nejlíp
dovolené. Družina se řídila měsíčním plánem a činnost i akce plánované v tomto období
probíhaly podle plánu.
V prvním týdnu „podvodní svět v Čechách“ jsme se zaměřili na ryby (jejich využití a význam)v průběhu celého týdne jsme je poznávali a učili se je rozlišovat. Ke konci týdne jsme si
uspořádali vědomostní stesku, na které jsme si vyzkoušeli naše znalosti. V druhém týdnu
„Klobouček a nožička“ jsme se zaměřili na rozpoznávání hub (jedlé, nejedlé a jedovaté) a jarní
výzdobu. Připravovali jsme se na vítání jara – ozdobili jsme kraslice jarními barvami a
Veselé Velikonoce
namotávali k obecnímu pokusu o rekord. Ve třetím týdnu jsme se zaměřili na rostliny („Stávej
semínko holala“) – sázeli jsme osení a dělali pokusy s přírodním obarvením květin. Naučili jsme
se ty nejznámější květiny a ke konci týdne jsme se vydali hledat poklad po stezce úkolů.
V posledním týdnu jsme se zaměřili na Velikonoce a jejich oslavy – dozdobili jsme si kraslice ,
upekli si beránka a zúčastnili jsme se obecní slavnosti i pokusu o rekord.

Duben

Kdo si hraje
nezlobí

Květen

Máme rádi zvířata

V prvním týdnu jsme se zaměřili na blízké okolí naší obce. Diskutovali jsme o dopravních
přestupcích (vyrobili jsme si oblíbený prostředek). Naučili jsme se, jak to chodí v obci i ve městě
a nacvičovali jsme chování při běžném provozu. Na obecním hřišti jsme si zahráli na dopravce a
učili se dopravní značky. Ke konci týdne jsme si zahráli kvíz, abychom zjistili, co všechno si
pamatujeme. V druhém týdnu jsme se zaměřili na téma „důvěřuj, ale prověřuj“. Věnovali jsme se
tedy prevenci rizikového chování při kontaktu s cizí osobou. V průběhu celého týdne jsme
nacvičovali nejrůznější situace, které nás mohou potkat a vyhodnocovali je. Ve středu probíhala
zkouška vůle, kdy na naše hřiště dorazili žáci 9. Ročníku, kteří nás měli vyzkoušet. Také jsme
v tomto týdnu usadili skřítka Jarníčka, kterému jsme postavili nové obydlí. Ve třetím týdnu jsme
se zaměřili na dopravní výchovu – učili jsme se vybavení kola, chování chodce a opakovali jsme
vše co jsme se v průběhu tohoto měsíce naučili. Ve čtvrtek byla pro děti připravena znalostní
stezka, kde mohli prokázat své získané znalosti a v pátek se uskutečnil družinový Dopraváček.
Poslední týden jsme věnovali čarodějnicím. V pondělí jsme si každý vyrobili svou čarodějku a
diskutovali jsme o tradici, která k tomuto svátku vedla. V úterý jsme navštívili naší knihovnu a
ve středu už jsme hledali poklad, který nám naše čarodějnice ukradli, vydali jsme se tak na hrad,
kde jsme poklad osvobodili a čarodějnice spálili. Nakonec jsme provedli naše zaklínadla a na
ohni si opekli buřty.
První týden byl zaměřený na téma „Zpátky do budoucnosti“ – věnovali jsme se tedy času – měřili
jsme, jak dlouho čekáme ve frontě, jak dlouho trvá zábava a naopak. Vysvětlili jsme si rozdíl
mezi pasivním a aktivním trávením volného času. Také jsme uspořádali sportovní turnaj.
V druhém týdnu nazvaném „holky vs. kluci“ jsme se soustředili na vzájemné chování vůči sobě.
Uspořádali jsme tak klučičí i holčičí den a na konci týdne souboj v různých dovednostech a
znalostech, kde se soutěžilo ve dvou týmech a to kluci proti holkám. Ve třetím týdnu jsme se
zaměřili na činnost družiny v průběhu celého školního roku. Opakovali jsme si, co všechno jsme
se naučili a týden jsme uzavřeli znalostní stezkou, kde na nás čekali úkoly ze všech oblastí, se
kterými jsme se v průběhu roku seznámili.
Ve čtvrtém týdnu jsme se zaměřili na téma ZOO, kde jsme vytvářeli zvířátka obtisky našima
rukama i nohama. A v pátém týdnu jsem si uspořádali družinovou letní olympiádu.

červen

Hurá prázdniny

V prvním týdnu jsme si uspořádali družinovou paralympiádu, kde jsme si vyzkoušeli jak by se
nám žilo s handicapem a uspořádali jsme si i školní kolu družinové superstar a talentu. V druhém
týdnu jsme si uspořádali známou soutěž „pevnost Boyard“ kde jsme se překonávali svůj strach a
vyzkoušeli si naší týmovou spolupráci. Vyfotografovali jsme se na družinové tablo a vyrobili
dárky ke dni otců. Ve třetím týdnu byla družina z důvodu výjezdu žáků do ŠvP uzavřena.
V posledním týdnu jsme se soustředili na prázdniny, diskutovali jsme o tom, kam pojedeme a co
budeme dělat. Zaměřili jsme se i na bezpečnost a rizika úrazů během prázdnin. Poslední den byl
věnován rozloučení – děti si odnesly družinové vysvědčení a našly svůj poslední poklad v tomto
školním roce.

