
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 a rekreační 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. 

 poučení o bezpečnosti před každou činností, akcí 

 kolektivní hry a soutěže 

 

2. oddělení: 

Září – prázdninové vzpomínání 

Seznámení s denním režimem s provozem družiny – vnitřní řád ŠD. 

Seznámení žáků s pokyny pro bezpečný pobyt při činnostech v ŠD. 

Výtvarná činnost: loučení s létem – vodové a temperové barvy. 

Pracovní činnost: slunce – rozvíjení fantazie, tvoření z barevného papíru.   

Společné vycházky – poznáváme rostliny podle atlasu. 

Beseda na téma: Den české státnosti – Svatováclavská pouť. Čteme z knihy ,,Český rok“ 

Vybíjená – soutěž družstev. 

 

Říjen – barvy podzimu 

Ochutnávka ovoce a příprava salátu – důležitost vitamínů. Zásady správné výživy. 

Výtvarná činnost: malujeme ovoce na míse - vodové barvy, voskové pastely a tuš.  

Pracovní činnost: barevný podzim – frotáž, monotyp, světlotisk pomoci šablon. 

Společné vycházky – sběr podzimních plodů a listů pro kreativní činnost – korálky. 

Beseda na téma: Den vzniku samostatného československého státu. 

Turnaj ve stolním fotbalu.  

 



Listopad – příroda se připravuje na zimu 

Společné vycházky – pozorujeme změny v přírodě. 

Výtvarná činnost: sgrafito – odkrývací technika – listy, stromy ve větru.  

Příprava na adventní jarmark – výroba dekorací. Použití podzimních plodů. 

Pracovní činnost: práce s hlínou – symboly vánoc. 

Výtvarná soutěž – veselý drak. 

 

Prosinec – Vánoce 

Předvánoční doba – advent, vánoční zvyky a tradice. 

Výtvarná činnost: malujeme a kreslíme vše na vánoční téma. 

Pracovní činnost: vyrábíme vánoční dárečky. Pracujeme se sádrou -odléváme. 

Prostorová tvorba – práce s papírem. Výroba vánočních ozdob na stromeček. 

Tvořivá dílna s rodiči. 

Ježíšek naděluje – koledy a vánoční zvyky. 

  

Leden – příroda v zimě 

Výtvarná činnost: zimní sporty – malujeme vodovými barvami a tuší. 

Vnímání přírody všemi smysly.  

Společné vycházky – zimní radovánky, stavíme sněhuláky. 

Výtvarná činnost: vločka, sněhuláci, zimní krajina – inkoust a zmizík, temperové barvy. 

Pracovní činnost: Práce s vlnou, vyrábíme bambulky. 

Míčové hry v tělocvičně. 

Beseda na téma: dítě a společnost. Chování na veřejnosti a k dospělým osobám. 

Lepíme modely – soutěž pro chlapce. 

Módní návrhářka: model plesových šatů – soutěž dívky. 

 

 



Únor – Masopust 

Karneval – spolupráce s rodiči. Soutěže, hry a tombola. 

Pracovní činnost: vystřihujeme a kreslíme škrabošky. 

Výtvarná činnost: vyrábíme masky z papírového válce – temperové barvy. 

Společné vycházky - zimní sporty. 

Beseda na téma: chráníme si své zdraví – nemoci, prevence. 

  

Březen – měsíc knihy 

Návštěva knihovny – moje nejmilejší kniha, čtení na pokračování, zážitková kresba. 

Výzdoba oken ve školní jídelně a v MŠ – jaro. 

Příprava na velikonoční jarmark. 

Výtvarná činnost: malujeme vajíčka.  

Pracovní činnost: velikonoční dekorace a přáníčka. Velikonoční tradice. 

Společně sportujeme – florbal, kopaná, vybíjená. 

 

Duben – jaro v přírodě 

Společné vycházky – pozorujeme změny v přírodě, jarní rostliny, návrat tažného ptactva. 

Výtvarná činnost: jaro – malujeme temperou. 

Pracovní činnost: Den Země – koláž. Beseda na téma: chráníme přírodu. 

Duben – měsíc bezpečnosti. Znalost značek, vybavení kol. 

Dopravní kvíz -  soutěž družstev. 

 

Květen – Den matek 

Výtvarná činnost: malujeme svoji maminku – voskové pastely, vodové barvy. 

Pracovní činnost: přáníčko pro maminku 

Kreslíme na chodník. 

 



Červen – žijeme u vody 

Poznáváme vodní svět. 

Výtvarná činnost: žijeme u vody – kombinovaná technika, vodové barvy, koláž. 

Malování na kameny – ubrousková technika, temperové barvy. 

Beseda na téma: drogová závislost.  

Hon na lišku – společná hra po okolí školy. 

Bezpečný pohyb v přírodě – blíží se prázdniny.  


