Základní škola Lukov, příspěvková organizace
Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov

IČO 70990301

Celoroční tématický plán práce ve školní družině ve šk. roce 2020/2021
I. pololetí
ZÁŘÍ

Vzhůru na palubu
Poučení o bezpečnosti, seznámení s řádem družiny
Pobyt na hřišti, vycházky po okolí Lukova
Orientace v novém prostředí, pravidla slušného chování a stolování, družinová pravidla
Zářijové pranostiky
Příběhy a pohádky o známých mořeplavcích, objevení a dobývání Ameriky
Námořnické soutěže, pohybové aktivity i drobné hry
Výtvarné činnosti spojené s mořeplaveckou tématikou – lodě, čluny,vodní dopravní prostředky
moře a jeho obyvatelé, námořnické kostými
Projekt – Sportuj ve škole
ŘÍJEN

Hrátky se zvířátky
Halloween – tradice, historie svátku, kdy a proč ho slavíme, halloweenské zvyky, výroba strašidelné
dýně
Naše příroda na podzim
Lucerničkový pochod
Zvířata jednotlivých světadílů
Zvířata domácí a volně žijící, zvířecí stopy, obydlí, strava
Hry a soutěže na téma měsíce, pohádky, příběhy
Pobyt na hřišti a ve venkovní učebně
Výtvarné tvoření – zvířátka
Říjnové pranostiky
Projekt – Sportuj ve škole
LISTOPAD

Ať žijí duchové
Významné listopadové dny
Vycházky do okolí – pozorování podzimní přírody, podzimní vyrábění
Vyrábíme a pouštíme draky
Hry a soutěže na téma měsíce
Výrobky na adventní jarmark
Příběhy a povídky o duších a jiných strašidlech
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Hry, soutěže, pohádky, příběhy na téma měsíce
Výtvarné ztvárnění tradičních českých strašidel (hejkal, jezinky, bludičky, vodník a jiné)
Listopadové pranostiky
Projekt – Sportuj ve škole
PROSINEC

Vánoce a betlém
Příprava na Vánoce – příběhy , tradice
Výroba adventního kalendáře a práce s ním
Advent – výrobky a výzdoba k adventnímu období
Výtvarné ztvárnění vánoční tématiky
Oslava Mikuláše – mikulášská pohádka, malujeme a vystřihujeme čerty a anděly
Povídáme si, jak děti slaví Vánoce doma, jaké dodržují tradice
Pečeme a zdobíme cukroví, výroba dárečků a výzdoba stromečku
Hry, soutěže, pohádky, příběhy na téma měsíce
Prosincové pranostiky
Poučení o bezpečnosti během vánočních prázdnin
Projekt – Sportuj ve škole

Leden

Ledové království
Zimní tvoření – výtvarné a rukodělné aktivity – zimní krajina, sněhulák, zimní sporty
Poučení o bezpečnosti během pololetních prázdnin
Čtení zimních příběhů
Didaktické a společenské hry
Vycházky do zimní přírody
Dle počasí sáňkování, bobování, zimní hry a sporty
Stolní a deskové hry
Významné lednové dny, Nový rok
Pobyt v tělocvičně
Soutěže, pohádky, příběhy na téma měsíce
Lednové pranostiky
Projekt – Sportuj ve škole

II. pololetí
ÚNOR

Masopustní veselí
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Příprava na masopust – vyrábíme masopustní a karnevalové masky
Únorové pranostiky
Den sv. Valentýna
Pobyt venku i v tělocvičně
Poučení o bezpečnosti o jarních prázdninách
Sáňkování, bobování dle počasí
Karneval- výzdoba družiny, soutěže, písničky, tance a karnevalová veselice
Šašci, klauni a další karnevalové masky
Hry, soutěže, pohádky, příběhy na téma měsíce
Projekt – Sportuj ve škole
BŘEZEN

Z pohádky do pohádky
Významné březnové dny a pranostiky (jarní rovnodennost, …..)
Vycházky, pohybové hry,
České i zahraniční pohádky – čtení, filmy, výtvarná dílka, kresby a malbičky
Pohádkové postavy a strašidla
Pohádkové hry a soutěže
Jarní příroda se probouzí
Projekt – Sportuj ve škole
DUBEN

Čarodějnický bál
Sportujeme v tělocvičně i na hřišti
Velikonoční zvyky a tradice
Jarní zahrádka
Den Země
Čarodějnice a jiná strašidla
Kouzla a pokusy
Hry a soutěže na téma měsíce
Pohádky, příběhy a tvoření na téma měsíce
Dubnové pranostiky
Projekt – Sportuj ve škole
KVĚTEN

Přijela pouť
Výzdoba družiny a výrobky ke Dni matek
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Významné květnové dny
Vycházky, pobyt na zahradě, hřišti, ve venkovní učebně
Jak to chodí na pouti – výtvarné i rukodělné činnosti, pohádky, příběhy
Koordinace pohybu, rovnováha – zvládnete chůzi po provaze ?
Hry a soutěže na téma měsíce – žonglování, co musí umět artisté
Květnové pranostiky
Projekt – Sportuj ve škole
ČERVEN

Indiánské radovánky
Letní příroda –vycházky, výtvarné činnosti
Poučení o bezpečnosti o letních prázdninách
Pobyt na zahradě, na hřišti, ve venkovní učebně
Indiánské léto – hry, příběhy
Indiánská čelenka, totemky síly, indiánské tance
Indiánské bubnování, písničky na přivolání deště- dešťový obřad
Střelba z luku, táborák, indiánské soutěže
Den dětí
Léto, hurá na prázdniny
Červnové pranostiky
Projekt – Sportuj ve škole

V Lukově dne 31.8.2020

schválila: PaedDr. Jolana Vlková,
ředitelka školy

Bc. Markéta Zapletalová
Mgr. Lubomír Horňáček
Jana Valentíková
Lucie Gřešková
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