Plán zájmového vzdělávání a činnosti školní družiny při ZŠ Heřmanice u Oder ve školním roce 2020/21

ŠkoLNí DRUžInA
PLÁN zájmového vzdělávání a ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Heřmanice u Oder
ve školním roce 2020/2021
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI:
Pohybové hry
Hana Strnadlová Pastorková
pondělí 13:15 – 14:15
Angličtina
Hana Strnadlová Pastorková
úterý 13:15 – 14:00
Výtvarný kroužek
Hana Strnadlová Pastorková
středa 13:15 – 15:30
Dramatický kroužek
Hana Strnadlová Pastorková
čtvrtek 13:15 – 14:15
Sportovní hry
Hana Strnadlová Pastorková
pátek 13:15 – 14:15
Kulinářský klub
Hana Strnadlová Pastorková
pátek 1x za měsíc
Turistický kroužek
Gabriela Čížová
víkend 1x za měsíc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deskové hry
Pavla Ovčáčíková
pondělí 13:00 – 14:30
Hudební nástroje
Pavla Ovčáčíková
úterý 14:00 – 15:30
Včelařský kroužek
Kristýna Ondřejová
středa 13:30 – 15:00
Lesní moudrost
Michaela Křivonožková
čtvrtek 13:30 – 15:00

CELOROČNÍ DLOUHODOBÉ/OPAKUJÍCÍ SE ČINNOSTI/PROJEKTY:
Recyklohraní (ekologická soutěž družstev i jednotlivců v rámci celorepublikového školního programu),
Kinokavárna, Škola jako komunitní centrum obce (tradice a komunitní život). Soutěže pro jídelnu „O
bobříka slušného chování“, „Zdravá svačina, prima den začíná“, „O největšího jedlíka“. Podpora
programu „Mléko do škol“, „Ovoce do škol“.
ZAPOJENÍ DO REGIONÁLNÍCH/ CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ A PROJEKTŮ:
Soutěže výtvarné, ekologické, sportovní, recitační, vědomostní. Práce s literaturou a časopisy, plnění
„Elfíkových úkolů“ časopisu Můj vláček.
PODZIM /září, říjen, listopad 2020/ „V BARVÁCH PODZIMU“
-

Vyprávění z letních cest (4.9.) – zážitky a pohlednice, vyprávění z letního cestování

-

Zámecký pohádkový park Odry (11.9.) – plnění hravých úkolů v doprovodu pohádkových bytostí

-

Poděkování za úrodu (24.9.) – dožínky, výstava ovoce a zeleniny

-

Drakiáda (8.10.) – louka u Mořského oka plná draků

-

Halloween party (30.10.) – vyřezávání dýní, strašidelné masky, hry, angličtina

-

Martinské posvícení (12.11.) – „v duchu českých tradic“; hostina z domácích lahůdek, výroba „světýlka“

-

Turnaj v elektronických šipkách

-

Turnaj ve hře Céčka

-

Turnaj v Piškvorkách

-

Velká námořní bitva
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ZIMA /prosinec 2020, leden, únor 2021/ „ZIMA VLÁDNE KRAJI“
-

Mikulášská nadílka (4.12.) – návštěva Miluláše, příprava výzdoby

-

Andělská družina (22.12.) – vánoční tradice, soutěž domácího cukroví, dárečky.

-

Na tři krále… (7.1.) – „v duchu českých tradic“; koledování na úřadě.

-

Zimní přikrmování ptáčků – výroba „krmítek“ pro ptáčky.

-

Zimní olympiáda na sněhu – zimní sportovní hry.

-

Turnaj ve stolním tenise

-

Mistr Twistr

JARO /březen, duben, květen 2021/ „POSLOVÉ JARA“
-

Masopustní maškaření (?.3.) – maškarní ples na sále, hudba, hry, soutěže, zábava, občerstvení, kolo štěstí,
výzdoba

-

Velikonoční tvůrčí dílna (30.3.) – velikonoční tvoření

-

Ukliďme svět! (22.4.) – tradiční eko-brigáda u rybníku ve Vésce s doprovodným programem,
Den matek (12.5.) – vystoupení pro maminky

-

Turnaj v kuličkách

LÉTO /červen 2021/ „LETNÍ VOLÁNÍ“
-

Den dětí (1.6.)– zábavné odpoledne pro děti

-

Vítání prázdnin (30.6.)– program k uzavření školního roku a rozloučení s odcházejícími čtvrťáky, hry,
soutěže, oslava.

-

Turnaj v Ringo
Heřmanice u Oder 1.9.2020
Hana Strnadlová Pastorková
vychovatelka ŠD při ZŠ Heřmanice u Oder
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