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ZÁŘÍ 2018
Začátkem září se děti seznámily s pravidly chování v ŠD, s novými kamarády i hračkami.
Hrály seznamovací hry, chodily na tematické vycházky. Děti si upevňovaly hygienické
návyky, dbali jsme na úklid pracovního místa a úklid hraček. Pokud nám přálo počasí,
chodili jsme na procházky a dětské hřiště. Za chladných a deštivých dnů děti tvořily výrobky
s podzimní tématikou (draky, listy, ježky, stromy…). V závěru měsíce jsme uspořádali turnaj
ve vybíjené. Všechny děti si odnesly malou sladkou odměnu.
ŘÍJEN 2018
Počasí, které nám tento měsíc ještě přálo, jsme využili k vycházkám po okolí školy. Zaměřili
jsme se na zpracování přírodnin, které jsme použily při tvoření draků a zvířátek. Ve
spolupráci se zahradnictvím Molnár si děti vyrobily podzimní aranžmá, které si odnesly
domů. Od poloviny měsíce jsme se věnovali přípravám na Halloweenské odpoledne (výroba
lucerniček, výzdoba školní družiny a školy a přípravy masek). Pro děti byly připraveny
soutěže a tvořivé dílny. Celé odpoledne vyvrcholilo halloweenským průvodem.

LISTOPAD 2018
Na začátku měsíce jsme s dětmi hráli nové deskové hry. Zúčastnili jsme se sportovní mini
olympiády v tělocvičně, kde si děti poměřily síly v různých disciplínách. Všechny děti byly
odměněny perníkovými medailemi. V povídání, obrázcích a pranostikách jsme nezapomněli
ani na svatého Martina. Pracovali jsme na výrobcích určených na Vánoční jarmark, který se
uskutečnil v polovině prosince. Konec měsíce jsme věnovali svátku sv. Mikuláše. Vyráběli a
kreslili jsme čerty, Mikuláše a anděly.

PROSINEC 2018
Měsíc prosinec se i v družině nesl v duchu blížících se Vánoc. Období dlouhého očekávání
děti věnovaly plnění úkolů z adventních kalendářů, výrobě andílků, čertů, vloček, svícnů a
ozdob, betlémů či vánočních přáníček. Děti zpívaly a poslouchaly vánoční koledy,
vybarvovaly své adventní kalendáře. Školní družina se podílela na posledních přípravách
tradičního jarmarku, který je pořádán pro všechny žáky školy a širokou veřejnost.
Poslední dny netrpělivého čekání na Vánoce uběhly v družině s radostí, v klidu a pohodě.

LEDEN 2019
Děti si v průběhu ledna užily zimních radovánek - bobování, sáňkování, ale i bruslení na
novém kluzišti za školou. Při vycházkách jsme pozorovali přírodu. Také si zasportovaly
v tělocvičně. Různými technikami ztvárnily děti zimní krajinu, sněhuláky, tučňáky, lední
medvědy. Nejvíce práce dal dětem sněhulák vyráběný metodou kašírování. Výsledek této
pracné techniky stál za to. Sněhulák byl vystaven po celou zimu ve vestibulu naší školy. Děti
plnily pracovní listy se zimní tematikou.
ÚNOR 2019
Začátkem měsíce února, kdy ještě panovalo pravé zimní počasí, si děti vyráběly závěsné
sněhuláky z papírových koleček, brusle a vločky a na hřišti stavěly sněhuláky. Po seznámení
se s masopustními tradicemi se děti vrhly na výrobu různých masek z papíru, vlny, látky atd.
Za nepříznivého počasí jsme s dětmi navštívili relaxační učebnu, kde sledovaly dobrodružné
dětské filmy a pohádky.
BŘEZEN 2019
Přicházející jaro děti v družině vítaly kytičkami a zvířátky vyrobenými různými technikami.
Nezapomněli jsme ani na to, že březen je měsíc knihy, a tak jsme navštívili místní knihovnu.
Knihovnice děti seznámila s podmínkami půjčování knih, jejich evidencí apod. Všechny děti
si pak vyrobily záložky do knížek. Nejoblíbenější knihy si děti přinesly do družiny a
seznámily s nimi své kamarády. Také jsme chodili na procházky po okolí školy a děti
pozorovaly probouzející se přírodu.

DUBEN 2019
Hezké počasí v dubnu přímo vybízelo k procházkám a trávení času v přírodě, která děti
inspirovala k dalšímu tvoření, tentokrát květinovému. Družina rozkvetla pod obrázky
pampelišek, tulipánů, narcisek a rozkvetlých stromů. Čekání na Velikonoce si děti krátily
vyráběním přáníček, zdobením vajíček, vyprávěním o barevných dnech pašijového týdne
nebo o tom, jak Velikonoce prožívají děti v jiných zemích. V závěru měsíce se děti dozvěděly
zajímavosti o historii i současné podobě zvyku pálení čarodějnic, které se staly hlavním
tématem k jejich tvoření.

KVĚTEN 2019
Svátek matek patří k měsíci květnu, nejinak tomu bylo i v družině. Děti vyráběly přáníčka a
zhotovily maminkám k jejich svátku drobný dárek. Také nás v květnu navštívila p. Dušovská,
s jejíž pomocí si děti vyrobily hezký obrázek na zeď. Teplé dny děti trávily na hřišti nebo
v parku před školou. Měly možnost jezdit na koloběžkách, skákaly přes gumu, hrály
vybíjenou, fotbal, florbal a soutěžily v dalších sportovních disciplínách.
ČERVEN 2019
Poslední měsíc školního roku utekl dětem ve školní družině jako voda. Děti vyráběly
včeličky, motýlky nebo housenky z ruliček od toaletního papíru, papírové barevné ptáčky.
Chodily jsme často na hřiště a do parku, kde si děti hrály s míčem. Předposlední týden
v měsíci jsme si dopřáli příjemné odpoledne v restauraci U Kazdů, kde se děti občerstvily
pizzou, limonádou nebo zmrzlinou.

