
Plán školní družiny na školní rok 2018/2019 

 
Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze 

zájmů dětí. 

 

Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc: 

 

 odpočinkové, zájmové, rekreační a spontánní činnosti dle plánu 

 využití tělocvičny a hřiště ve vyhrazených hodinách 

 správná hygiena, stolování a společenské chování 

 příprava na vyučování – plnění domácích úkolů, didaktické hry apod. 

 kolektivní hry a soutěže 

 poučení o bezpečnosti před každou činností, akcí 

 

1. oddělení:  

 

Oddělení je zaměřeno na rozvoj estetického cítění a na zdokonalování se v pracovně 

výtvarných činnostech. 

 

Září  

Poznáváme ovoce všemi smysly – čich, chuť, hmat, zrak. 

Kreslíme, malujeme, ochutnáváme a vystavujeme ovoce. 

Odpočinková činnost: stolní hry dle výběru dětí. 

Výtvarná činnost: ovocné stromy – vodové barvy, tuš, temperové barvy, koláž.  

Land art – vzpomínka na léto. 

Pracovní činnost: ovocné zavařeniny – barevný papír, textil. Ovoce – vrstvená skládanka. 

Prostorová tvorba z barevných papírů. 

Přírodovědná činnost: společné vycházky, pozorujeme tažné ptáky, první podzimní den. 

Sportovně pohybová činnost: pobyt na školním hřišti, hry podle přání dětí, rozloučení 

s létem. 

Příprava na vyučování: seznámení s provozem školní družiny, výroba záložky do knihy, 

správné sezení nad knihou. 

Poznámky: udržujeme pomůcky a hry v čistotě a pořádku, osvojujeme si návyky hygieny a 

slušné chování v jídelně. 

 



Říjen  

Pozorujeme náš svět a objevujeme krásy přírody – co vše nám podzim nabízí. 

Odpočinková činnost: četba na pokračování. Stolní společenské hry. 

Výtvarná činnost: Halloweenská výzdoba družiny. Lucerny s netopýry – sklenice. 

Podzimní příroda – temperové barvy, vodové barvy, frotáž. 

Pracovní činnost: ,,Bramborový týden“ pracujeme s přírodninami  – Bramboráčci, 

bramborová tiskátka. 

Přírodovědná činnost: vycházky jsou zaměřeny na sběr plodů a přírodnin pro tvorbu a 

výzdobu ŠD. Pozorujeme změny v přírodě. 

Sportovně pohybová činnost: hry na školním hřišti, štafety, soutěže ve skupinách, honičky. 

Příprava na vyučování: uvolňovací cviky ruky, barevná matematika, křížovky, pexeso. 

Poznámky: rozvíjíme klidné a pohodové vztahy mezi vychovatelkou a dětmi. Kontrolujeme 

pořádek na chodbě a v šatně, uklízíme aktovky. Podněcujeme děti k přiměřenému tempu při 

oblékání. Před vycházkou děti upozorníme, že přírodniny pouze sbíráme, nikoliv trháme a 

lámeme, protože je nutné chránit přírodu. 

 

Listopad  

Vnímáme barvy padajícího listí. Zhotovení podzimní nástěnky. 

Příprava na adventní jarmark. 

Odpočinková činnost: sledování pohádek, následná zážitková kresba pastelkami. 

Výtvarná činnost: hravé činnosti s barvou. 

Keramická dílna: podzimní list – využíváme svou fantazii. 

Pracovní činnost: vyrábíme skřítka Podzimníčka, mandaly z přírodnin. Připravujeme 

vánoční dekorace na adventní jarmark. 

Přírodovědná činnost: přírodovědné vycházky, vysvětlujeme si a sledujeme vegetativní klid 

rostlin a stromů, herbář. 

Sportovně pohybová činnost: začínáme navštěvovat školní tělocvičnu, soutěživé hry 

v družstvech, opičí dráhy, posilovací cviky. 

Příprava na vyučování: logické a didaktické hry. Kvízy, soutěže, hádanky, jazykolamy. 

Časové údaje, poznáváme hodiny. 

Poznámky: bezpečné chování v tělocvičně.  

 

 



Prosinec  

Píšeme dopis Ježíškovi, zdobíme stromeček, zpíváme koledy. 

Vánoční posezení u stromečku a rozdávání dárků, ochutnávka cukroví, vánoční pohádky. 

Odpočinková činnost: vyprávíme si s dětma na téma: vánoční zvyky a tradice. 

Výtvarná činnost: Betlém – vodové barvy, koláž.  

Pracovní činnost: vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček, výzdoba školní družiny. 

Přírodovědná činnost: zdobíme stromeček pro zvířátka, krmíme ptáčky v krmítku. 

Sportovně pohybová činnost: zimní radovánky na sněhu. Míčové hry v tělocvičně. 

Příprava na vyučování: zábavné soutěže na vánoční téma. 

Poznámky: naše rodina – zamyšlení nad vztahy, na kom nám záleží, na koho myslíme. 

 

Leden  

Užíváme si zimních radovánek na sněhu. 

Odpočinková činnost: dárek z Vánoc – kniha. Poslech čteného textu. 

Výtvarná činnost: sněhová vločka, sněhulák – poznáváme různé výtvarné techniky. 

Pracovní činnost: prostorové stavby z nových stavebnic. Pásové vystřihovánky – zimní 

tématika. 

Přírodovědná činnost: vycházky zimní přírodou, stopy ve sněhu, vyhledávání 

v encyklopediích – ptáci, kteří přezimují.  

Sportovně pohybová činnost: stavby ze sněhu, hry na sněhu, vycházky. 

Příprava na vyučování: didaktické hry a soutěže, hry rozšiřující slovní zásobu. 

Poznámky: společně si popřejeme do nového roku. Zaměříme se na odstraňování egoismu. 

Učíme žáky podřídit se kolektivu. 

 

Únor  

Připravujeme se na dětský karneval  - spolupráce s Klubem rodičů. 

Odpočinková činnost: soutěže a zábavné hry, seznamujeme se s pravidly neznámých 

stolních her. – masopust a pranostiky. 

Výtvarná činnost: karnevalová maska.  

Ptáčci u krmítka – kombinovaná technika.  

Malá parádnice – šperky z odpadového materiálu. 

 

 



Pracovní činnost: výroba dekorací a výzdoba sálu na disko karneval. 

Přírodovědná činnost: kontrolujeme strom a krmítko – doplňujeme potravu. Práce 

s encyklopedií – poznávání zvířat podle stop na vycházce. 

Sportovně pohybová činnost: zimní radovánky na školním hřišti, bobování, pochodování ve 

stopě. 

Příprava na vyučování: Poslech čteného textu, povídání s dětmi, kreslení, deskové hry. 

Poznámky: správné chování k dospělým. Jak předcházet úrazům. 

 

Březen  

Měsíc knihy 

Radujeme se z příchodu jara. Jarní pranostiky. 

Odpočinková činnost: čtení z oblíbených knížek  

Výtvarná činnost: příroda na jaře – malování vodovými barvami, tuš. Kresba na volné téma.  

Pracovní činnost: velikonoční dekorace – příprava na velikonoční jarmark, přáníčka. 

Přírodovědná činnost: na vycházce poznáváme jarní rostliny podle atlasu. Pozorujeme přílet 

ptáčků. 

Sportovně pohybová činnost: prodlužujeme pobyt venku. Učíme se pravidlům vybíjené. 

Příprava na vyučování: návštěva místní knihovny. Čtenářská soutěž. Hlasité čtení. 

Poučení: zaměříme se na přípravu velikonočních svátků. Učíme děti pozorovat přírodu a 

radovat se z příchodu jara. 

 

Duben  

Zvířata a jejich mláďata.  

Odpočinková činnost: relaxační cvičení, konstruktivní hry se stavebnicemi. 

Výtvarná činnost: kočičky – kočičí rej. Malujeme, kreslíme, modelujeme. 

Pracovní činnost: zvířátka – prostorová tvorba. 

Přírodovědná činnost: společné vycházky po okolí přehrady. Den Země – jak chránit 

přírodu.  

Sportovně pohybová činnost: pohybové a závodivé ve skupinkách na hřišti nebo 

v tělocvičně, míčové hry, švihadla. 

Příprava na vyučování: didaktické hry, hádanky, jazykolamy. Tajenky, osmisměrky. 



Poznámky: Duben – měsíc bezpečnosti. Předcházíme úrazům, silnice není vhodná ke hrám. 

 

Květen  

Krásy přírody, rozvíjíme kladný a citový vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

Odpočinková činnost: vyprávíme si na téma ,,Moje maminka“. 

Tvořivá dílna s rodiči: vyrábíme květiny z monofilu. 

Výtvarná činnost: kvetoucí rostliny a stromy – malujeme temperovými barvami. 

Kreslíme přání pro maminku. 

Land art: domečky pro skřítky – tvoříme z přírodních  materiálu. 

Pracovní činnost: dárek pro maminku – vyrobíme kytičku z kroucených provázků.  

Přírodovědná činnost: přírodovědné vycházky, léčivé bylinky a jejich poznávání. Práce na 

poli a na zahradě. 

Sportovně pohybová činnost: míčové hry, hry podle zájmu dětí, švihadla, skoky přes lano.  

Příprava na vyučování: básničky.  

Poznámky: posilujeme kladné vztahy v rodině.  

 

Červen 

Žijeme u vody. 

Odpočinková činnost: hry dle výběru dětí, individuální kresba. 

Výtvarná činnost: malování na chodníku. Sádrové odlitky. 

 

Pracovní činnost: výroba lodiček z různých materiálů – papír, chlebová patka, dřívka.. 

Přírodovědná činnost: Vycházky – pracujeme s kompasem, s mapou. Orientace v krajině. 

Turistické znalosti, odhad vzdáleností. 

Sportovně pohybová činnost: hry v přírodě, na školním hřišti. Skáčeme přes gumu a 

švihadlo, přes lano. Netradiční honičky, běh přes překážky. 

Příprava na vyučování: didaktické a logické hry. Zábavné kvízy. Scrable. 

Poznámky: dbáme na ukázněné chování v přírodě. Závěrečné hodnocení činností dětí v ŠD. 

Před začátkem prázdnin poučení na nebezpečí úrazu. 

 



Jiné činnosti pro zpestření: 

 

 

Modelářský kroužek 

 

Dramatický kroužek  

 

Zdravotní kroužek – dbáme na zdravý životní styl 

 

Přírodovědný kroužek 

 

Keramický kroužek 

 

Soutěže  ,,Malá kadeřnice“ ,,Malý stavitel“, výtvarné soutěže atd. 

 

Sportovní turnaje 

 

Besedy nad rodinným albem 

 

Dětský karneval 

 

Výchovné besedy – diskusní kroužek 

 

Pexesiáda 

 

Švihadlová královna či král 

 

 


