CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE V ŠD CHRAST
školní rok 2015 - 2016
Úvod :
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a
výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od
školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při sestavování činnosti pro děti ve
ŠD a výchovného působení vychovatelek. Hlavním posláním ŠD je umožnění odpočinku a rekreace
dětí po vyučování a skládání zájmových činností.
V ŠD vytváříme předpoklady účelnému využití volného času dětí a vhodně organizujeme
jejich odpočinek a relaxaci. Prvořadým úolem je vypěstovat u dětí určité návyky společenského
chování a sebeosluhy,rozvíjet jejich aktivitu,tvořivost a smysl pro kolektiv. Poskytujeme také
dostatek prostoru pro uplatnění jejich osobních zájmů. Naše vých.vzděl.činnost nenapodobuje
vyučování ve třídě,ale naopak nám dovoluje zcela neformální pojetí práce,zachovává určitou
uvolněnost,probíhá v radostné atmosféře a je přitažlivá a netradiční. Školní družina koordinuje práci
se školou,vychovatelky spolupracují s třídními učiteli a jsou v pravidelném kontaktu s rodiči.
V průběhu měsíce září zajišťují vychovatelky organizaci školního roku a zápis dětí do ŠD.
Pro zpestření pobytu v ŠD připravují vychovatelky kromě jiných činností i "NETRADIČNÍ
TÝDNY" z různých oblastí činnosti.
Podzim :
Vycházky do přírody (sběr přírodnin, pozorování změn v přírodě), využití na VV a PV.
Výzdoba školní družiny vlastními výrobky (podzimní téma).
Sportovní a rekreační činnost (hřiště u školní družiny, tělozvična ZŠ).
Hry a soutěže ve školní družině.
Odpočinkové činnosti (četba, vypravování, volné individuální hry).
Zájmové činnosti pracovní, výtvarné, hudební, přírodovědné zaměřené k podzimu.
Návštěva městské knihovny, seznámení s prostředím.
Výzdoba ŠD podzimními motivy s pomocí dětí.
NETRADIČNÍ PODZIMNÍ TÝDNY V ŠD:
- Jsme jedna rodina-školní družina-vzájemné seznámení dětí v ŠD
- Týden slušného chování
- Týden plný radosti - aktivity na přání dětí
- Týden v pohybu - sportovní aktivity
- Týden strašidel - dlabání dýní,světýlka...
- Týden drakiády – pouštění létajících draků
Zima :
Zimní radovánky na sněhu a ledu, sáňkování, vycházky do zimní přírody (pozorování změn
v přírodě).
Nácvik zimních písniček a básniček.
Příprava vánočních dárků pro rodiče a učitele.
Výroba prodejních výrobků na vánoční jarmark
Vánoční besídka v ŠD, tradice vánočních zvyků.
Odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti.
Příprava dárků k zápisu pro budoucí děti první třídy.

Výzdoba ŠD zimními motivy s pomocí dětí.
NETRADIČNÍ ZIMNÍ TÝDNY V ŠD.
- Čertovský a adventní týden
- Týden zimních radovánek
- Týden splněných přání
- Týden bystrých hlaviček - hlavolamy,kvízy,hádanky
- Týden pohádkových proměn - četba oblíbených knih,výroba maňásků,rej
masek
Jaro :
Příprava na velikonoce, výzdoba ŠD vlastními výrobky, četba (zvyky a obyčeje o
velikonocích).
Nácvik jarních písní a velikonočních koled.
Jarní úklid v okolí ŠD (péče o prostředí).
Příprava přáníček ke Dni matek.
Výroba prodejních výrobků na velikonoční jarmark
Vycházky do přírody (pozorování změn v přírodě).
odpočinkové a rekreační činnosti ve ŠD nebo venku.
NETRADIČNÍ JARNÍ TÝDNY V ŠD.
- Velikonoční týden – jarní výzdoba, koledy, barvení vajíček, dekorace
- Týden naší přírody – výpravy,poznávání okolí,přírodovědné hry
- Týden „S knížkami jsem kamarád“
- Týden plný rekordů – hry ze všech oblastí,nejen sportovních
- Masopustní týden – výroba masek a karneval
Léto :
Využití letního počasí k pobytu venku (hřiště ŠD), soutěže a hry.
Zábavný program k mezinárodnímu Dni dětí.
Návštěva dětí z MŠ (budoucí žáci první třídy) ve ŠD - výroba drobných dárků.
Odpočinková, rekreační a zájmová činnost.
NETRADIČNÍ LETNÍ TÝDNY V ŠD.
- Olympijský týden – motivace soutěžemi OH
- Týden plný zábavy –super holka,super kluk
- Týden „Soutěžíme se zvířátky“
Pro zpestření pobytu ve ŠD připravily vychovatelky pro děti každý měsíc NETRADIČNÍ DEN V
ŠD z různých oblastí činnosti např. netradiční výtvarné techniky, tanec, promítání, hry v přírodě,
strašidelný den atd.
Po celý školní rok :
Úzká spolupráce s třídními učiteli - řešení případných výchovných problémů dětí.
Spolupráce se školním klubem (pomoc při akcích pořádaných ZŠ).
Účast vychovatelek na pedagogických radách a schůzkách učitelů 1. stupně.
Účast vychovatelek na školení
Počítače v ŠD budou využívány k rozšiřování, či prohlubování znalostí žáků k logickým a
didaktickým hrám.
V průběhu celého týdne prolínání odpočinkové,rekreační,zájmové činnosti:pracovní,výtvarné,
přírodovědné,společenské a sebeobslužné.

Od 15.hodin je možnost vypracování domácích úkolů pro děti od 2. třídy.
V rámci ŠD pracuje kroužek Tvořílek, který vede p. vych. Kurbelová a p.vych.Dušková
Vychovatelky ŠD:
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V Chrasti, 1.9.2015

