ŠD – tematický plán činností na školní rok 2018/2019
ZÁŘÍ
Nábor žáků do zájmových kroužků, seznámení s vnitřním řádem ŠD. Seznámení žáků
s prostředím školy a prostory, které má ŠD k dispozici.
Zaměření na bezpečnost v silničním provozu- dopravní výchova ( cesta do školy,
poznávání základních dopravních značek, chování v silničním provozu)

20. 9. 14,00 – 15,00 hodin

PODZIMNÍ HOPSÁNÍ – netradiční sportovní

soutěže (všechna odd. ŠD)

ŘÍJEN
PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ – po celý měsíc všechna odd. ŠD (zdravá výživa, péče o
chrup, zdravý pohyb)

26. 10. - 27. 10. DEN A NOC KOUZEL – soutěživé odpoledne, tvoř. dílničky,
večerní překvapení a spaní ve škole

LISTOPAD

15. 11.

13,30 – 15,00 hodin DRAKIÁDA - Mostná hora (všechna oddělení ŠD)

30. 11.

ADVENTNÍ JARMARK – pomoc při přípravě a výzdobě stánků, haly školy,

vánoční dílničky v hale školy pro nejmenší, krátké taneční vystoupení ŠK

PROSINEC
Tvoření – výrobky s vánoční tématikou, jednotlivá oddělení ŠD, ADVENT a jeho význam

4.12.

14,00-15,30 hodin ČERTÍ ROJENÍ -zábavné odpoledne ve velké tělocvičně

/Dominová, Mejtová/

20.12.

společná nadílka dárků v hale školy, vánoční besídky v jednotlivých odděleních

ŠD

LEDEN
17.1. 14,00-15,00 hodin HRY BEZ HRANIC /Banachová/
VLOČKOBRANÍ v ŠD (tvoření z papíru, malování, háčkování, modelování)

ÚNOR

14.2.

14,00-15,30 hodin MAŠKARNÍ KARNEVAL – taneční a soutěživé odpoledne

/Bočková, Veselá/
CO SE DĚJE OKOLO NÁS – pozorování přírody, změn v okolí školy (tematické
vycházky)BŘEZEN

BŘEZEN

14.3. DEN

S POHÁDKOU /Hrdinová/

JARO UŽ JE MEZI NÁMI – výzdoba jednotlivých oddělení, nástěnek a prostor ve
školní družině

DUBEN

13.4. 9,00-12,00 hodin TVOŘIVÁ

DÍLNA S RODIČI - sobotní dopoledne plné

tvoření s jarní a velikonoční tématikou (Dominová, Bočková, Hrdinová, Banachová, Mejtová)

13.4.

9,00-12,00 hodin PLAVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI (Veselá)

30.4. 13,30-15,30 hodin ČARODĚJNICKÝ DEN – cesta za čarodějnicí, soutěže a
zábavné kvízy s úkoly, malování na obličej /všechny vychovatelky/

KVĚTEN
DEN BEZPEČNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – odpoledne na dopravním hřišti /všechny
vychovatelky/
MALÁ DRUŽINOVÁ OLYMPIÁDA – MARATON (celý měsíc) – spolupráce se školou
/Dominová/

ČERVEN

31. 5.

DEN DĚTÍ – ve spolupráci s žáky z ŠK /Hrdinová, všechny vychovatelky/

FOTBAL utkání mezi jednotlivými odděleními ŠD
ZAHRADNÍ SLAVNOST – pomoc s organizací, výzdobou

