
PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2019/2020 

MĚSÍC: PROSINEC 

 

I. oddělení 

vychovatelka: Veronika Vargová 

 

Hlavní tematický okruh: RAKOUSKO 

 

Základní obsah činností: 

 

• Zásady bezpečného chování (BOZP), dodržování pravidel chování v ŠD 
• Jsme kamarádi (vzájemný respekt, prohlubování přátelství) 
• Respektujeme se navzájem ( kolektivní  hry, diskuze) 
• Posilování citových vazeb – porozumění, tolerance  
• Rozvíjení a formování životních postojů – schopnost a ochota pomoci, udělat radost 

druhým   
• Seznámení s měsíčním tématem: Poznáváme sousední Rakousko (měna, jazyk, 

atributy a vánoční zvyky Rakouska 
• Zima a mráz kolem nás - pozorujeme zimní přírodu 
• Přichází čas adventu -  zvyky a tradice, čert a Mikuláš, Vánoce, Nový rok 
• Výroba vánočních předmětů  
• Výzdoba tříd ŠD  
• Sportovní aktivity v přírodě (školní terasa, školní hřiště,okolí školy, případné aktivity 

na sněhu) 
• Čertovská diskotéka 
• Vánoční prázdniny 23. 12 - 3. 1. 2020 

 

Odpočinková a relaxační činnost - relaxujeme v pokojíčku, prohlubujeme přátelské 

vztahy, vyprávíme si o Adventu, vánočních přáních (co bych si přál/a pod stromeček), 

posloucháme a zpíváme koledy, stavíme z kostek, hrajeme společenské a týmové hry 

(pexeso, piškvorky, tichá pošta aj.,..) 

 

Zájmová činnost: 

• Člověk a jeho svět: Rakousko a jeho atributy/ ČR (jazyk, měna, přírodní krásy aj.) 
Poznáváme a porovnáváme  

 

• Člověk  a jeho zdraví: Dodržujeme zásady bezpečnosti ve ŠD a školní jídelně, 
bezpečnost při cestě do školy/domů, dodržování pitného režimu, pobyt na školení 
terase a sportovním hřišti -pohybové a míčové hry 



 

• Člověk a kultura: Poznáváme zajímavá rakouská místa, Advent a tradice  

• Člověk a svět práce: Výroba vánočních přání a dárků, píšeme dopis Ježíškovi, 
udržujeme pořádek v osobních věcech, udržujeme pořádek ve ŠD  

 

• Příprava na vyučování: udržujeme pořádek v osobních věcech, opakujeme znalosti 
formou hry,hrajeme didaktické hry  

 

• Poznámka: Účastníci byli seznámeni a   poučeni: se školním řádem, řádem školní 
družiny,  o bezpečnosti požární ochrany a dopravní kázni. Účastníci byli poučeni o 
bezpečném odcházení ze školní družiny a bezpečnosti v jejím okolí. Účastníci byli 
poučeni o bezpečnosti při manipulaci s výtvarnými pomůckami. 

 

 


