
Celoroční program akcí pro školní rok 2018/2019  

Školní družiny Hlučín - Rovniny 
 
Září:           Skládání draků z papíru a jiných ekologických materiálů. Výtvarné zpracování         
                   zážitků z prázdnin.“ Vycházky do okolí školy, pozorování změn v přírodě. 

„ Drakiáda“- pořádáme pro všechny děti a veřejnost.                     
 
Říjen:          Plody z naší zahrádky -  výstavka spojená s ochutnávkou. 
                    Zapojení do celorepublikové soutěže „ Svět kolem nás“- výtvarná soutěž. 

 „ Broučkiáda “ – sportovní soutěže, pořádáme pro děti I. - IV. oddělení. 
 

Listopad:   „ Halloween“ – kostýmy, dýňová strašidla, výzdoba chodby. 
                     Skupinová práce – stavíme město. 
                   „ Adventní dílny “ -  výroba drobných dárečků na vánoční trhy. 

  
Prosinec:    Adventní čas - vánoční výzdoba. Malování čertů a andělů různými technikami.  
                    „ Čertí rej “ - taneční zábava pro všechny děti školní družiny. Pečení cukroví.                                                                                                     
  
Leden:        Sněhový sochař – stavby ze sněhu na školní zahradě. Pexesový král a královna. 
                    „ Pohádkové odpoledne v maskách “ - pro děti školní družiny. 
 
Únor:           Masopustní zvyky - výroba masek. Turnaj v  Člověče nezlob se. 
                     „Naše tělo “ – základy první pomoci, prevence nemoci a úrazu. 
                     „Svatý Valentýn “ – zábavné odpoledne s hudbou. 
                     
Březen:       Příroda se probouzí – vycházky do okolí. Jarní výzdoba herny, výroba květin z   
                    papíru. Rallye ve školní družině – soutěž s autíčky.  
                   „ Rovniny mají talent“ – soutěž talentů, pro všechny děti školní družiny. 
 
Duben:        „Den Země “ - výrobky z různých materiálů, výstavka prací.  
                    Jak můžeme pomoci životnímu prostředí – beseda s dětmi. 
                    „ Velikonoce“ – velikonoční výzdoba, zdobení a barvení kraslic. 
 
Květen:       Výroba přání a drobných dárků ke dni matek. 
                    „ Módní přehlídka klobouků“ - pro holčičky i pro kluky. 
                    Malujeme křídou na chodník. Míčové hry na školní zahradě. 
 
Červen:      Léto je tady, kreslení na prázdninové téma. Den dětí ve školní družině- sportovní  
                   odpoledne – Švihadlová princezna, kuličkový král. 
                   Vyrábíme „prázdninový deník“.  
 
  Tento plán je orientační, v průběhu roku se může na přání dětí měnit. 
   Zpracovala: Stoklassová Monika, vedoucí vychovatelka  
  


