Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2021/2022
Školní družinu navštěvovalo 46 žáků ve dvou odděleních.

1. oddělení
Na tento rok bylo přihlášeno 25 žáků z 1. - 5. ročníku do prvního oddělení.
Koncem března přibyl žák z první třídy z Ukrajiny a v dubnu ho vystřídala žákyně z druhé
třídy, která dochází dosud.
Zájmové vzdělávání probíhalo podle ŠVP a přidali jsme něco navíc. V Lunárním
kalendáři Krásné paní jsou vyjmenovány všechny dny světového, mezinárodního,
environmentálního, společenského i náboženského významu. Využili jsme je ve vzdělávacích
a výchovných besedách i projektových dnech jako například Den tance, Den ptačího zpěvu,
Den afrického dítěte.
Každodenní pobyt venku obsahoval kromě vycházek do přírody i hry všeho druhu
například na Lesní muzikanty, na turisty, nebo stopovanou za účasti praktikantky. Zájmové
činnosti dávaly návod na smysluplné trávení volného času s využitím individuálních
schopností a důrazem na bezpečnost.
K rozšíření obzorů jsme si půjčili mikroskop, váhy, makety hub, zdravotnický kufr.
Školní rok jsme ukončili v kavárně Na kafíčko s vyhlášením vítězů celoroční Sluníčkové
soutěže ve tvořivosti, pomoci, přípravě programu a službách.

2. oddělení
V oddělení bylo v letošním roce přihlášeno 23 žáků k pravidelné denní docházce.
Zájmové vzdělávání probíhalo podle Vzdělávacího programu školní družiny v daných
formách a zájmových oblastech.
Každý týden byly žákům nabízeny různorodé aktivity. Vedle odpočinkových činností
byly dětem nabízeny činnosti směřující k seberealizaci a rozvoji různých dovedností a
znalostí.
Každý měsíční plán byl tematicky zaměřen, např. loučení s létem, barevný podzim,
těšíme se na Vánoce, Masopust, duben – měsíc bezpečnosti.
Po čas celého školního roku jsme vyráběli výrobky na Halloween, Mikuláše, Vánoce,
Velikonoce, Den matek i Den otců. Jako vánoční dárky byly žákům naděleny stavebnice,
společenské hry a výtvarné potřeby.
Po celou dobu školního roku jsme spolupracovali s třídními učiteli a dle potřeby jsme
byli v kontaktu s rodiči žáků a výchovnou poradkyní.
V Chlumčanech 29. 6. 2022
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