Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2017 – 2018
Na naší ZŠ pracovala od 4. září 2017 tři oddělení školní družiny. I. oddělení
navštěvovali žáci 1. a 2. tříd, II. oddělení navštěvovali žáci 3. a 4. tříd a III. oddělení
navštěvovali žáci 5. tříd a žáci platící doprovod (nezúčastňují se odpolední činnosti ŠD).
Celkem bylo v září zapsáno 73 žáků. Tento počet se během celého školního roku měnil a
v červnu 2018 bylo zapsáno jen 68 žáků. O žáky se starají p. vychovatelky, které mají
odbornou kvalifikaci a dlouholetou pedagogickou praxi.
I. oddělení školní družiny se nachází v přízemí školní budovy. Máme také možnost
využívat i hernu II. oddělení a tělocvičnu, které se nacházejí v 1. patře budovy. Herny jsou
dobře osvětlené, vybavené barevným nábytkem odpovídajícím právě této věkové skupině.
Ve ŠD byl také umístěn přenosný počítač s připojením na internet, tiskárna, dataprojektor a
X Box. Tato skutečnost je velmi vítaná, jelikož si můžeme promítnout například fotografie ze
života ŠD a školy, poslouchat písničky, vyhledávat aktuální informace, tisknout různé šablony
a omalovánky k daným měsičním tématům. I zabudovaný kamerový systém pro kontrolu
vstupu cizích osob do budovy je velmi pozitivním krokem - s ohledem na bezpečnost dětí .
ŠD poskytuje dětem smysluplné, přitom zábavné, zajímavé využití volnočasových
aktivit všech účastníků. Děti mají k dispozici hračky pro chlapce i děvčata, knihy, časopisy,
stolní hry, sportovní potřeby, ale také zabezpečení pro výtvarné, pracovní, rekreační,
hudební a odpočinkové činnosti. Družina využívala nejen tyto herny, ale má také možnost
využívat hrací prvky přímo před školní družinou na travnatém prostoru zahrady, kde se také
nachází vrbový altánek s přírodním posezením, jezírko a skalka. Na zahradě se nachází i
hřiště s basketbalovým košem a ohniště s příjemným posezením.
Ranní provoz družiny probíhal od 6.00 hodin do 7.30 hodin, kde děti spolu s p.
vychovatelkami přecházely z budovy ŠD do hlavní budovy ZŠ a na malou budovu ZŠ.
Odpolední provoz začínal od 11.30 hodin každý den kromě úterý, ten začínal ve
12. 30
hodin. Konec provozu ŠD je v 16. 30 hod.
Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila výtvarná činnost, zaměřená na různé
techniky malování. Dále pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné práce s
papírem a také hudební, kdy jsme si připomněli známé i méně známé písničky a koledy za
doprovodu hudby z You tube. Ke sportovní činnosti děti využívaly tělocvičnu a hernu v 1.
patře, kde rády dováděly při hrách na X Boxu.
Hlavně jsme se snažili trávit s dětmi co nejvíce času venku. K tomu nám sloužila
zahrada a hřiště ŠD. Zde si děti hrály hry podle svého zájmu. Také poznávaly květiny,
stromy, rostliny a zvířata.

Měsíční akce školní družiny:
ZÁŘÍ – „Poznáváme se, pomáháme si“





Seznámení nových žáků s provozem ŠD, novými spolužáky, cesta ze školy do ŠD a zpět
Sběr kaštanů a šišek
Zalévání vrbového altánku, zaplétání větviček spolu s žáky z 9. tříd, čištění jezírka a skalky
Čištění ptačích budek s p. Závalským

ŘÍJEN: „Barevný podzim“





„Ježkův týden” – tvoření ježků různými výtvarnými technikami
“Šachy” – zahájení kroužku
„Bramboriáda”
„Dýňový týden” a zapojení se do halloweenské akce města v Hobby parku a „Halloweenské
tvoření”

LISTOPAD: „Ať žijí duchové“







Halloweenský průvod s opékáním párků na zahradě ŠD
„Ať žijí duchové” – skupinová práce, zpěv písní z tohoto filmu
„Listopadové tvoření” – tvoření z přírodnin a listů
„Advent přichází” – malování a vyrábění čertů, Mikulášů a andělů
„Advent” – výroba adventních svícnů
Pomoc při organizaci školní akademie k 105. výročí založení ŽŠ

PROSINEC: „Těšíme se na Vánoce“






„Čertovský týden” – malování a tvoření čertů
„Mikulášské bruslení” v maskách o sladké ceny (akce i pro rodiče)
Pečení a zdobení perníčků
„Týden vánočních ozdob” – výroba ozdob z různých materiálů, výzdoba školní družiny
Výroba vánočních dárečků pro pracovníky MÚ

LEDEN: „Královna zima“





„Tříkrálový týden” – kdo to byli Kašpar, Melichar a Baltazar, společné hledání a čtení na
Wikipedii, tvoření a malování
„Tvoření ptáčků” – výroba ptačích krmítka, krmení ptáčků na zahradě ŠD, malování
„Mráz maluje na okna” – malování barvami a solí, suchými křídami
„Týden zimních radovánek” – pobyt na zahradě ŠD

ÚNOR: „ Bacilů se nebojíme!“





Týden s pohádkou „Ledové království” – malujeme, tvoříme a zpíváme
„Valentýnský týden”
„Bacilů se nebojíme” – povídání si o bacilech, hledání na Wikipedii, malování a tvoření
„Bylinkový týden” – vaření a ochutnávka bylinkových čajů, poznávání bylinek
BŘEZEN: „Vstávej sluníčko“






„Kniha je můj kamarád” – druháci čtou prvňákům z knihy „Brouk Pytlík”, hraní scének z této
knihy, malování, tvoření
„Těšíme se na Velikonoce” – výroba výrobků na velikonoční jarmark
„Velikoční jarmark” v tělocvičně ZŠ, prodej výrobků
Zalévání vrbového altánku a skalky
DUBEN: „Chraňme přírodu“







Výroba dárečků pro děti k zápisu do 1. třídy – ručníkoví medvídci
„Dopravní týden” – učíme se básničku o semaforu, malujeme, vyrábíme Puzzle s dopravní
tématikou
„Týden Země” – úklid zahrady, jezírka a skalky, sázení semínek, sběr listů a větviček
„Pálení čarodějnic” – výroba Moreny, malování, stříhání a lepení, akce na zahradě ŠD
Zalévání vrbového altánku a skalky
KVĚTEN: „Ach ta pravidla!“






„Týden maminek”
„Týden s piráty” – cestujeme po mořích celého světa a hrajeme si na piráty
„Týden malých zahradníků” – přesazování všech květin, dávání nové hlíny, pletí skalky,
čištění jezírka
Zalévání vrbového altánku a skalky
ČERVEN: „Prázdniny klepou na dveře“







„Týden dětí” – soutěže na zahradě ŠD o malé sladké odměny
Opékání párků s rodiči na zahradě ŠD
„Týden zdravovědy” – učíme se ošetřovat dobné úrazy, které si můžeme způsobit během
prázdnin (odřeniny, štípnutí od vos, …)
„Těšíme se na prázdniny” – zpěv prázdninových písní, malování nejkrásnějších prázdnin
Vyhodnocení portfólií s žáky 1. a 2. tříd

Všechny akce školní družiny jsme zaznamenávaly s p. vychovatelkami na fotky a ty
zveřejňovaly na Facebooku školní družiny a v kronice ŠD.
V tomto školním roce jsme žákům zajišťovali pitný režim, kupovali papírové
kapesníčky, bonbony a malé sladkosti. Vše z peněz, které se vybírají začátkem školního roku
na pitný režim. Vyúčtování proběhlo na konci června.
Celý školní rok byl zaměřený hlavně na celodružinové akce a pobyt na zahradě školní
družiny. V těchto akcích se mohli žáci vydovádět, předvést své znalosti z kroužků, které
navštěvují. Rodiče jsme zapojovali do akce „Mikulášské bruslení“ a při opékání párků. Byli
jsme překvapeni, že se zapojovali ve velmi velkém počtu. Dále se nám podařilo zapojit do
akcí školní družiny i děti, které ji nenavštěvují i s třídními učiteli. V těchto akcích budeme
pokračovat i v dalším školním roce.
V tomto školním roce jsme opět odebírali časopis Informatorium, kde jsou různé
náměty pro práci ve školní družině, spousta různých otázek a odpovědí pro činnost ŠD. Dále
časopis „Dráček“, ve kterém jsou různé návody a nápady na výtvarnou a pracovní činnost.
Různé pohádky a doplňovačky. Pro starší žáky časopis ABC a mladší žáky Mateřídouška. Žáci
v těchto časopisech rádi luští dětské křížovky, rébusy, hádanky a čtou zajímavé články o
přírodě, vědě a technice. Také rádi vystřihují různé modely aut, domů nebo kostry zvířat.
Neprováděli jsme žádné náročné opravy. Jediné, co nás ve školní družině čekalo, byla
výměna linolea v jídelně školní družiny. Toto bylo provedeno během letních prázdnin. Jiné
drobné opravy jako jsou upadnuté kliky od dveří nebo rozbité obložení v šatnách a v hernách
jsme si opravovaly samy.
V tomto školním roce opět probíhal šachový kroužek, který navštěvovalo 10 žáků.
Kroužek navštěvovali i žáci, kteří nenavštěvují ŠD a žáci 2. stupně. I v tomto roce se žáci
zúčastnili tzv. „Šachiády”, která se konala v červnu. Zde žáci obsadili krásná druhá místa
v kategorii chlapců a dívek. Kroužek se konal každý čtvrtek vždy od 14. 00 hodin do 15. 30
hodin.

V Bohumíně, 3. září 2018

Zpracovala: Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

