Tematické bloky
Září:
Družinka je kamarád
Do školní družiny přichází na začátku školního roku přibližně třicet nových školáčků,
kteří začnou navštěvovat ŠD. Společně se seznámíme s novým, neznámým prostředím
a povinnostmi a právy dětí. Naučíme se novým pravidlům vzájemných vztahů, chování
a komunikace. Těmito pravidly se začneme řídit ve škole i doma. Seznámíme se s pravidly
bezpečného chování v prostorách školy, družiny, areálu školy i okolí školy a chování na
pozemních komunikacích (v obytné zóně, chodníku, cyklostezky apod.). Na vycházkách se
budeme orientovat v okolí školy, poznávat bydliště nových kamarádů a vzájemně se
poznávat.
- Přirozeným způsobem pomocí her se seznámíme s novým prostředím.
- Společnými silami se budeme snažit o pohodové prostředí v družině, učit se vzájemné
spolupráci a komunikaci.
- Důležité je vybudovat si vzájemný respekt.
- Budeme usilovat o stmelení a sjednocení dětského kolektivu.

Říjen:
Barevný podzim
Kolem našeho města je krásná příroda, ke které máme velmi blízko, a proto můžeme
pozorovat proměny, které nám nabízí barevný podzim. Naším úkolem je upevňovat znalosti
žáků a dále je rozšiřovat.

Listopad:
Svět pohádek
V dnešní moderní době plné mobilních telefonů a počítačových her, není místo a ani
zájem žáků o klasickou knihu. Snažíme se ho u žáků vzbudit a ukázat jim, jaké kouzlo skrývá
svět knih. Náš cíl je vést žáky ke kladnému vztahu ke knihám, k četbě a návštěvě knihoven.

Prosinec:
Vánoční čas
V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice, zvyky, na přípravy
Vánoc ve ŠD. Je třeba si Vánoce užít v klidu a pohodě, bez spěchu a stresu.
Při společné přípravě na Vánoce žáci získají i nové poznatky o okolním světě, různých
tradicích a zvyklostí jiných národů.
Je důležité děti aktivně zapojit, podpořit estetické vnímání, cítění a prožívání a posílit
citové vztahy ke svým nejbližším. (Při organizaci činností na tento měsíc respektujeme žáky
z rodin, které vánoční tradice nedodržují.)

Leden:
Paní Zima je tu!
Přiblížíme žákům charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu a změny v počasí.
Prostřednictvím zimních sportů povedeme žáky k poznání, že sport je velmi důležitý pro naše
zdraví a pohodu. Dbáme i na bezpečnost svou i druhých. Tímto také navážeme na lidské tělo
a jeho poznávání.

Únor:
Místo, kde bydlím
Záměrem je seznámit žáky s pojmy: rodina, domov, vztahy v rodině, starostlivost, péče.
Chceme žákům ukázat a připomenout, jak je rodina důležitá, že všechny děti nemají takové
štěstí mít rodinu. Zasvěcujeme žáky do tajů mezilidských vztahů, učíme je lásce k domovu,
ke své vlasti. Učíme je důležitým slovům: láska, štěstí, rodina, domov.
Březen:

Příroda se probouzí
V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, jak lidská
nedbalost narušuje přirozenou krásu přírody. Při pozorování jarní přírody budeme rozvíjet
poznatky a dovednosti v souvislosti s daným ročním obdobím. Vnímání jarních krás.
Duben:

Naše planeta Země
V tomto bloku se budeme snažit objasnit žákům základní pojmy: vesmír, planeta, Země
a země jako místo, kde žijeme. Budeme usilovat o vytvoření kladného vztahu k přírodě
a správných hodnot. Zaměříme se na ekologii, čistotu životního prostředí, jeho ochranu.
Ukážeme nutnost třídění odpadu a budeme se snažit učit přírodě pomáhat a ne jí škodit.
Květen:

Pozor, stůj, rozhlédni se!
Naším záměrem je naučit žáky, jak se chovat v silničním provozu, chování na silnici,
správné chůzi na chodníku. Velmi důležitá je znalost, bezpečnost a pozornost. Řekneme si,
jak předcházet úrazům a naučíme se, co dělat, když jsme svědky dopravní nehody. Získáme
nové znalosti o pravidlech silničního provozu..
Červen:

Všude žijí děti
V tomto bloku se zaměříme na vytváření kladných pocitů nejen ke svým kamarádům
a spolužákům, ale půjde také o pochopení jiných skupin obyvatel jiné národnosti, kteří mluví
jiným jazykem, mají jiné zvyky a jiný životní styl. Řekneme si, že všechny děti nemají to
štěstí být zdravé a vysvětlíme si, jak se správně chovat k osobám handicapovaným (vysvětlení
pojmů). Budeme se snažit o pochopení ostatních skupin obyvatelstva a hledání cest
ke společnému životu.

VÝLETY, AKCE, SOUTĚŽE





Návštěva divadelních představení (dle nabídky), minimálně 2x během školního roku
Návštěva hvězdárny v Brně
Exkurze a prohlídky (místní hasičárna, jevíčská věž, městské muzeum, synagoga, jevíčský
kostel,…)
Během školního roku se děti mohou zúčastnit: jízdy zručnosti, družinové pouti, různých
výtvarných, pracovních či sportovních soutěží a víkendových akcí pořádaných družinou

