CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017
Celoroční hra: „Vzhůru na palubu“

Motivace:
Výcvik námořníků:
Než vyplujeme za pokladem, čeká nás spousta práce – posádka se musí navzájem seznámit,
musí se seznámit s pravidly plavby (námořnická přísaha), obeznámit se se svojí lodí
(družinkou), také vymyslet název lodi, svůj pokřik a svoji vlajku. Za svědomité plnění
povinností, za dodržování pravidel palubního řádu, za aktivitu při získávání nových znalostí a
dovedností, za ochotu pomáhat a spolupracovat bude kapitán – vychovatelka - udělovat body
do celoroční hry. Získané body za jednotlivé činnosti budou dokumentovány v lodním deníku
Všichni žáci budou na konci školního roku oceněni námořnickou hodností, kterou si dle
počtu bodů zaslouží: lodník – kormidelník – lodní důstojník – kapitán.
Námořnická přísaha:
Aby byla naše plavba úspěšná, je důležité, abychom na ní dodržovali určitá pravidla. Proto
všichni členové posádky musí složit námořnickou přísahu, v níž se zaváží k respektování
dohodnutých pravidel a budou se řídit námořnickým desaterem:
1.

Pracovat svědomitě a řádně podle svých možností a schopností.

2.

Dodržovat všechna dohodnutá pravidla v souladu s palubním řádem.

3.

Chodit s otevřenýma očima, vnímat a poslouchat, co se děje kolem.

4.

Využívat každou příležitost k odhalování tajemství.

5.

Neúnavně pracovat na rozšiřování svých znalostí a dovedností.

6.

Respektovat pokyny kapitána.

7.

Vyhýbat se nebezpečí.

8.

Ochotně pomáhat ostatním členům posádky, chovat se k nim s úctou a
ohledem.

9.

Mluvit pravdu vždy a za každých okolností.

10.

Každou plavbu absolvovat s úsměvem a dobrou náladou.

ZÁŘÍ: „Výcvik námořníků“
-Výchovně - vzdělávací činnost: seznámení s celoroční hrou - „Vzhůru na palubu“ (pravidla
hry, námořnická přísaha, lodní deník, námořnické hodnosti)
- Společenská činnost: vymyšlení názvu lodi, bojového pokřiku
- Výtvarná a pracovní činnost: výroba vlajky, nalezený poklad – co všechno bychom chtěli
najít v pokladu, co je pro nás cenné (skupinový práce)
- Hudební činnost: Pirátská písnička
- Tělovýchovná činnost: pohybové hry s vodní tématikou
- Přírodovědná činnost: potřeby námořníka (význam a funkce jednotlivých věcí)
ŘÍJEN: „Vyplouváme - Větrný ostrov“
Výchovně - vzdělávací činnost: pravidla pro přežití (jak volat o pomoc S. O. S.), průzkum
moře
Výtvarná a pracovní činnost: pirátský drak, „co budeme jíst“ (podmořský svět, ryba a její
kostra)
Tělovýchovná činnost: plavecký výcvik (motivované cvičení) „každý námořník musí umět
plavat“
Hudební činnost: Pirátská písnička, Severní vítr
Společenskovědní činnost: čtení pirátských příběhů
LISTOPAD: „Ostrov pirátů“
Výchovně vzdělávací činnost: „v případě nebezpečí“ (jakou potřebujeme loď – práce
s encyklopedií)
Výtvarná a pracovní činnost: kotva, loď s pirátskou vlajkou, luk
Tělovýchovná činnost: lodě (motivované cvičení), útěk pirátských zajatců, pirátská bitva
Hudební činnost: Pirátská písnička, Tři citrónky
Společenskovědní činnost: slavní mořeplavci
Přírodovědná činnost: předpovídání počasí podle přírody
PROSINEC: „Zimní ostrov“
Výchovně – vzdělávací činnost: „Jak přežít zimu na lodi?“ (skupinová práce)
Společenskovědní činnost: „Jak bych strávil/a Vánoce na moři?“
Tělovýchovná činnost: „život na palubě“ (chůze po laně, kutálení míče mezi lany)

Výtvarná a pracovní činnost: smotávání lana, ukrytý obrázek mezi zamotanými lany, stavba
komínu z kostek, vánoční stromeček na lodi
Hudební činnost: vánoční koledy s rytmickým doprovodem
LEDEN: „Ostrov bouře“
Výchovně – vzdělávací činnost: vysílání signálu o poloze lodi
Společenskovědní činnost: jak zachránit tonoucího – modelové situace
Přírodovědná činnost: předpovídání bouřky podle přírody
Tělovýchovná činnost: hra s dekou (záchrana tonoucího), vlny na moři (pohyby těla)
Výtvarná a pracovní činnost: bouře (fantazijní malba), blížící se ledoborec
Hudební činnost: Pirátská písnička, Prší, prší
ÚNOR: „Tančící ostrov“
Výchovně – vzdělávací činnost: „Jak získat ingredience k uvaření jídla“?
Společenskovědní činnost: „pohoštění na bále“ (sestavení jídelníčku), čtení pirátských
příběhů
Výtvarná a pracovní činnost: „pirátský bál“ (výroba vlastních hudebních nástrojů,
domorodých masek)
Hudební činnost: Pirátská hymna, pirátské písničky, Tři citrónky (doprovod na vlastní
nástroje)
Tělovýchovná činnost: rozcvička pirátů, tanec pirátů (tanec k písním)
BŘEZEN: „Ostrov smyslů“
Výchovně – vzdělávací činnost: „Vnímej všemi smysly“ (rozvoj smyslů pomocí hry –
poznávání podle čichu, chuti, Kimova hra)
Společenskovědní činnost: skupinová práce (rozstříhané lístky – složení vět, otázek)
Výtvarná a pracovní činnost: „šumění moře“ (přenesení svých představ na výkres)
Hudební činnost: Pirátská písnička, poslech šumění moře, poslech a rozeznání různých zvuků
Přírodovědná činnost: poznávání koření, tekutin, námořnických potřeb
Tělovýchovná činnost: relaxační cvičení (poslech šumění moře)
DUBEN: „Tajuplný ostrov“
Výchovně – vzdělávací činnost: metody přečtení neviditelného písma
Společenskovědní činnost: zkoumání tajného písma, čtení pirátských příběhů

Výtvarná a pracovní činnost: psaní tajných zpráv (použití netradičních pomůcek – ocet,
mléko, potravinářské barvivo, jedlá soda…)
Hudební činnost: Pirátská písnička, Severní vítr
Tělovýchovná činnost: pohybová hra Na žraloka
KVĚTEN: „Ostrov plný dárků“
Výchovně – vzdělávací činnost: skutečné poklady (hodnoty) člověka
Společenskovědní činnost: skupinová práce (nakresli lidi, kterých si na lodi nejvíce vážíš)
Výtvarná a pracovní činnost: poklady pro maminku (výroba šperků, přáníček)
Hudební činnost: písničky ke Dnu matek, Pirátská písnička
Tělovýchovná činnost: nácvik vystoupení ke Dnu matek
Přírodovědná činnost: Pěstujeme, pečujeme, zahradničíme (ostrov naší školy) – práce na
školní zahradě
ČERVEN: „Ostrov pokladů“
Výchovně – vzdělávací činnost: námořnická zkouška (námořnická přísaha, jak volat o pomoc
S. O. S, funkce vojenských hodností)
Společenskovědní činnost: ukončení celoroční hry (hledání pokladu), udělení vojenských
hodností
Výtvarná a pracovní činnost: „nejzajímavější ostrov pro mě byl…“, všechny potřeby
námořníka (námořnická zkouška)
Hudební činnost: Pirátská hymna (námořnická zkouška)
Tělovýchovná činnost: Na rozkaz kapitána (Kuba řekl…), plavecký výcvik (námořnická
zkouška)

Ve Tvarožné Lhotě 5. 9. 2016.
Mgr. Jitka Stanislavová

