Cesta za dobrodružstvím přes Ostrovy Neostrovy

Měsíční plán plavby na ZÁŘÍ
3. – 30. 9. 2019

oddělení

zázemí

p. učitelka

1. oddělení – Bílí žraloci

3. třída

H. Šolcová

2. oddělení - Lišky

1.B

R. Benčíková

3. oddělení - Klubko

družina

N. Kolegarová

Telefonní číslo družina: 733/531 056 (12:30 – 16:30)
POZOR! Pokud jsme mimo zázemí, tak naproti vchodovým dveřím najdete
udanou naši polohu.
1. Oddělení Bílí žraloci a 2. oddělení Lišky – v tomto týdnu se budeme
věnovat seznamování prvňáčků se školou, mezi sebou, s novými
vychovatelkami školní družiny. Oživíme si vnitřní řád školní družiny,
popovídáme si o pravidlech ve třídě, na chodbě i venku.
2. Oddělení Klubko – na začátku školního roku se budeme adaptovat na nové
prostory družiny a nové děti, které přišly z jiných oddělení. Ujasníme si
pravidla, která v družině fungují a vyrábíme společně nástěnku. Pokud
bude pěkné počasí, trávíme většinu času na školním hřišti
VŠECHNA ODDĚLENÍ:
V letošním školním roce děti čeká pirátská cesta za dobrodružstvím napříč celou
školní družinou. Děti každý měsíc proplují mezi Ostrovy Neostrovy, kde je budou
čekat zajímavé tematické úkoly, hry a jiné aktivity. Každé takové zastavení
dozajista znamená dozvědět se něco nového.
V září nás tak čeká příprava na pevnině – posádka se musí navzájem seznámit
s pravidly plavby, a i s pravidly své lodi (družinou). Doplníme si některé znalosti
bezpečnosti při cestě do školy, stejně jako připomeneme všechny jiné nástrahy,
které nás během plavby mohou potkat.
Společně budeme vytvářet mapu všech ostrovů, každá posádka si vyrobí svoji
vlajku a vymyslí pokřik.
Činnosti odpočinková: seznamovací hry, vyprávění o prázdninách, seznámení se
s celodružinovou cestou za dobrodružstvím, poslech hudby, četba knihy.

Cesta za dobrodružstvím přes Ostrovy Neostrovy
Činnost sportovně – rekreační: pobyt venku, hrátky na hřišti, fotbal.
Činnost zájmová: malování, vybarvování, spojovačky, vystřihovánky, tvorba
mapy, vlajky, pravidel.
Příprava na vyučování: didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku ve družině i
třídách, dodržování předem určených pravidel, kvízy, doplňovačky.
INFORMACE pro rodiče:
Pokud počasí alespoň trochu dovolí, budeme se snažit chodit s dětmi na chvíli
ven. S ohledem na "blátivé" a chladné počasí, které nás čeká, bude dobré, aby
děti měly ve svých skříňkách věci na převlečení. Děti mají dostatek času se před
odchodem ven, převléci.
Věříme, že během září se Vám ustálí odchody Vašich dětí ze družiny, případně
z kroužků. Prosíme Vás, abyste nám na papírku nebo EDK podali zprávu o
změnách času. Děkujeme.

