Plán výchovně vzdělávacích činností ve školní
družině při Základní škole a Mateřské škole
v Tuchořicích pro školní rok 2016/2017

V Tuchořicích dne 31.8.2016
Vypracovala vychovatelka ŠD Danuše Kiššová
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Měsíční plán ŠD školní rok 2016/2017
Organizace školní družiny – provoz školní družiny 1. 9. 2016
Ranní družina od 6.30 – do 7.40 hod.
Odpolední družina od - od 11.45 –do 15.30hod.
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přivítání dětí po hlavních prázdninách
seznámení dětí s vnitřním řádem ŠD
seznámení rodičů s vnitřním řádem ŠD
poučení dětí o BOZ, BESIP,O OBEZŘETNÉM CHOVÁNÍ
seznámení dětí s ročním plánem ŠD
návrhy dětí do týdenních plánů
poučení dětí o BOZ při všech výchovně vzdělávacích činnostech
5.9. zahájení projektu (Celé Česko čte dětem)
lehkoatletický trojboj
rekreační činnost-pobyt na čerstvém vzduchu na hřišti a na přírodovědných vycházkách
sběr žaludů a kaštanů pro mysliveckou společnost Liběšice
soutěž ve sběru papíru (probíhá celý školní rok –vyhodnocení soutěže (školní akademie 2017)
tvoření v přírodě, aranžování košíčků sušinami
tvoření z papíru a kreslícího kartonu-letadla, létající balóny, rakety (Den letectva 17.9)
beseda s panem učitelem Alešem Musilem-hudební nástroje (dechové s názornými
ukázkami)
Hasičský záchranný sbor-Žatec
28.9. státní svátek

projekt –Celé Česko čte dětem
sběr žaludů a kaštanů
soutěž ve sběru papíru
výtvarné dílny s podzimní tématikou – dotváření dýní přírodninami, strašidlo, panáček,
kresba na sklenice( Halloween)
lehkoatletický trojboj
pouštění draků
beseda s panem ing. Václavem Pilařem z myslivecké společnosti-Liběšice
poučení o BOZ,BESIP A O OBZŘETNÉM CHOVÁNÍ před podzimními prázdninami

LISTOPAD
 projekt (Celé Česko čte dětem)
 výtvarná dílna - tvoření s podzimní tématikou, příprava na advent-tvoření vánočních
zápichů, dárků, ozdob, Mikuláše, čerty a andělé
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poslech a nácvik vánočních písní a koled
sběr papíru
17. 11. 1989 - státní svátek „ Den boje za svobodu a demokracii“-význam
pobyt na čerstvém vzduchu, přírodovědné vycházky

PROSINEC
 Projekt -Celé Česko čte dětem
 tradice Vánoc, vánoční svátky, historie Vánoc, Vánoce v jiných zemí
 výtvarná dílna- dárečky pro rodinu či blízké
 tvoření čertů, andělů a ozdob na kulturní sál v Tuchořicích, v“ Hospůdce U Jožana“
 vazba vánočních kytic pro rodiče a přátelé školy
 sběr papíru
 bezpečnost při zimních sportech
 poučení o BOZ, BESIP,O OBEZŘETNÉM CHOVÁNÍ,ZÁKAZ VSTUPU NA ZLEDOVATĚLÉ PLOCHY
RYBNÍKŮ A ŘEK před vánočními prázdninami
LEDEN
 1. 1. 2017 STÁTNÍ VÁTEK
 projekt- Celé Česko čte dětem
 pobyt na čerstvém vzduchu-tělovýchovné a přírodovědné vycházky
 poučení o BOZ při zimních sportech
 exkurze-truhlárna - pan Jaroslav Kvarda
 výtvarné dílny-kresby a malby se zimní tématikou, práce s vlnkovitým papírem
ÚNOR
 Poučení o BOZ,BESIP,A O OBEZŘETNÉM CHOVÁNÍ,ZÁKAZ VSTUPU NA ZLEDOVATĚLÉ PLOCHY
ŘEK,RYBNÍKŮ
 projekt – Celé Česko čte dětem
 pobyt a vycházky na čerstvém vzduchu, bobování, klouzání, poučení o BOZ
 sběr papíru
 Masopust-jeho význam, tradice
 výtvarná dílna – návrhy na karnevalové masky, kresba-maškarní karneval
 zdravý životní styl- tvoříme jídelníček
 první pomoc-pravidlo 5T,čísla telefonů – 150,155,156,158 záchranný integrovaný systém
tísňová linka 112
BŘEZEN
 projekt-Celé Česko čte dětem
 pobyt na čerstvém vzduchu-na hřišti, tělovýchovně-branné a přírodovědné vycházky
 výtvarná dílna – tvoření dárků k MDŽ , vystřihovánky ,kresby,malby s jarním motivem
výzdoba ŠD
 poučení o BOZ, BESIP, O OBEZŘETNÉM CHOVÁNÍ před jarními prázdninami
DUBEN
 projekt-Celé Česko čte dětem
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pobyt na čerstvém vzduchu-hřiště multifunkční ,hřiště TJ SOKOL TUCHOŘICE, přírodovědné
vycházky
tradice Velikonoc – vznik a význam
výtvarná dílna-košíčky, vystřihovánky s velikonoční tématikou, malování kraslic, kresba
čarodějnic
Den Země-společensko-prospěšná činnost na hřišti TJ SOKOL TUCHOŘICE (sběr větví a
odpadu,) zopakovat význam třídění odpadu a jak ochraňujeme přírodu
poučení o BOZ, BESIP, A O OBEZŘETNÉM CHOVÁNÍ před velikonočními prázdninami

KVĚTEN
 projekt –Celé Česko čte dětem
 pohybové hry na multifunkčním hřišti, lehkoatletický trojboj
 výtvarná dílna-přáníčko a dárek ke Dni matek, hra s barvou, kresba ,malba s jarní tématikou
 1.5. Svátek práce-vysvětlení významu svátku
 8.5.Den vítězství-vysvětlení významu svátku
ČERVEN
 Den dětí –branná hra HLEDÁNÍ POKLADU
 projekt-Celé Česko čte dětem ( jeho ukončení a hodnocení )
 lehkoatletický trojboj - vyhodnocení školní akademie, pohybové hry ve volné přírodě
s brannými prvky
 rozloučení s žáky 5. ročníku
 školní akademie
 poučení o BOZ, BESIP, A O OBEZŘETNÉM CHOVÁNÍ
 Podle potřeby (například při špatném počasí, při různých překážkách atd.) se bude výchovněvzdělávací program ŠD měnit
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