
Plán školní družiny na školní rok 2020/2021 

 
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 pracovních  

a výtvarných činnostech a keramice.  

Rovněž se v letošním školním roce zaměříme na environmentální výchovu, která vede děti ke 

správnému chování k životnímu prostředí a kvality vlastního života. 

 

 

 

Podzim 

 

Tematické okruhy  

 

 začátek školního roku, bezpečné chováním v prostorách školy 

 

 školní jídelna - pravidla stolování, zdravá strava 

 

 pravidla slušného chování   

 

 estetika – podzimní příroda 

 

 literatura - četba na pokračování 

 

 

 



Září  

 

Odpočinková činnost: relaxace na koberci, stolní společenské hry.                                

Poslech čteného textu - knihy na pokračování.  

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

Slunce – rozvíjení fantazie, tvoření z barevného papíru. 

Land art – Pozdravíme sluníčko. 

Pracovní činnost: mísa s ovocem – práce s keramickou hlínou. Ovoce – vrstvená skládanka. 

Prostorová tvorba z barevných papírů. 

Sportovně pohybová činnost:. Pobyt na školním hřišti, hry s míči, lany, švihadly, dětské 

průlezky hry.  

Společenské hry v místnosti: soutěže v družstvech, Na rybáře, Všechno lítá. 

Příprava na vyučování: zábavné pracovní listy, kresba jedním tahem, logické hry. 

Beseda: Pravidelné a zdravé jídlo. Zásady správné výživy – důležitost vitamínů.  

Poznámky: seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a s bezpečným chováním v prostorách 

školy, ve školní tělocvičně a při pobytu venku. Udržujeme pomůcky a hry v čistotě a pořádku, 

osvojujeme si návyky hygieny a slušné chování v jídelně. 

 

Říjen  

Odpočinková činnost: Pavouček – odpočinková hra, četba na pokračování. Stolní 

společenské hry. 

Výtvarná činnost: podzimní příroda – vodové barvy, frotáž, monotyp, světlotisk. 

Objevujeme barvy podzimní přírody. 

 

Pracovní činnost: javorové listy – práce s keramickou hlínou. Pracujeme s přírodninami, 

koláž z listů. Mandaly z přírodnin, tiskátka z brambor, koláž z listů. 

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

kreativní činnost. Pozorujeme změny v přírodě. 

Sportovně pohybová činnost: míčové hry na školním hřišti, štafety, soutěže v družstvech.  

Společenské hry v místnosti: Kolíčková, Magnetky, Na rybáře, Hádej, kdo jsem, Sochy. 

Příprava na vyučování: logopedické hry, křížovky, pexeso. 

Beseda -  „Ve školní družině jsme všichni kamarádi“ - pomáháme si navzájem, používáme 

kouzelná slovíčka (děkuji, prosím) posloucháme se. 

Poznámky: Kontrolujeme pořádek na chodbě a v šatně, uklízíme aktovky. Podněcujeme děti 

k přiměřenému tempu při oblékání.  



Listopad. 

Vesmír 

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

 

Odpočinková činnost: sledování pohádek, následná zážitková kresba pastelkami. 

Omalovánky, konstruktivní hry. 

Výtvarná činnost: vesmír – sgrafito technika, koláž. Použijeme voskové barvy a tuš. 

Pracovní činnost: vánoční dekorace – práce s keramickou hlínou. 

Sportovně pohybová činnost: navštěvujeme školní tělocvičnu, míčové hry, soutěže 

v družstvech. 

Společenské hry v místnosti: Co se změnilo?, Elektrika, Molekuly, Na rybáře, Všechno lítá. 

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

Poznámky: bezpečné chování v tělocvičně. Správné a slušné chování na veřejnosti. 

Udržujeme boxy na výtvarné pomůcky v čistotě a pořádku, vše vracíme na své místo. 

 

Zima 

Tematické okruhy 

 zimní sporty, pozorování přírody 

 domácí mazlíčci, budu listonošem 

 Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust 

 estetika - různé výtvarné a pracovní techniky 

 literatura – poslech čteného textu 

 

Prosinec  

Vyrábíme ozdoby na stromeček, vánoční zvyky a tradice. Symboly Vánoc 

Vánoční posezení u stromečku a rozdávání dárků, sledování pohádek. 

Odpočinková činnost: vyprávíme si s dětmi na téma: cesta do Betléma. 

Výtvarná činnost: stromeček –vodové barvy a sváteční stůl - . 

Pracovní činnost: vánoční svícen - dekorace  na sváteční stůl.  

Práce s keramickou hlínou. 

Přírodovědná činnost: vysvětlujeme si a sledujeme vegetativní klid v přírodě. 



Sportovně pohybová činnost: sportování v tělocvičně -  míče, lana, kruhy, švihadla. 

Společenské hry v místnosti: Mrkaná, Sochy, Molekuly, Na rybáře, Hádej, kdo jsem. 

Příprava na vyučování: zábavné kvízy na vánoční téma. Najdi rozdíly, vánoční tajenky. 

Poznámky: naše družinka – vyprávíme si, co se nám líbí, co chceme změnit, na kom nám 

záleží. Rozvíjíme klidné a pohodové vztahy mezi dětmi a vychovatelkou. 

 

Leden  

Kočičí rej 

Odpočinková činnost: : relaxace na koberci, stavebnice, společenské hry. Knihy od Ježíška -  

poslech čteného textu - knihy na pokračování. Po přečtení žáci kreslí obrázky, které umístíme 

na nástěnku „Čtenářské okénko“.  

Výtvarná činnost: kočička – poznáváme různé výtvarné techniky.  

Pracovní činnost: kocouři – práce s keramickou hlínou. 

 Práce s vlnou  - tkaní na dřevěném stavu, vyrábíme bambulky. 

Přírodovědná činnost: chováme doma kočičku - vyhledávání v encyklopediích.  

Sportovně pohybová činnost: společné vycházky – hledání zvířecích stop ve sněhu.        

Zimní radovánky, stavby ze sněhu, stavíme sněhuláky, 

 

Společenské hry v místnosti: Kočka a myš, Kufr, Molekuly, Co se změnilo?, Elektrika, 

Všechno lítá. 

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

Časové údaje, poznáváme hodiny. 

Beseda: Můj domácí mazlíček. 

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

z chování dětí, učíme děti podřídit se kolektivu. 

 

Únor 

Budeme listonoši. 

Odpočinková činnost: poslech čteného textu - pošťácké pohádky. Omalovánky, zábavné 

pracovní listy k tématu měsíce. 

Výtvarná činnost: poštovní známka - kreslíme. 

Pošta v naší obci – kombinovaná technika. Pan listonoš – malba temperou. 

 

Pracovní činnost: výroba pošťácké čepice. Poštovní obálka a známka z barevného papíru. 

Výroba razítka z vrstvených papírů. 

 



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. 

Společenské hry v místnosti: Kdo dříve doručí dopis - hra družstev. Tichá pošta. 

Příprava na vyučování: hádanky, jazykolamy, kreslení, karetní hry. 

Poznámky: správné chování k dospělým. Jak předcházet úrazům. 

Jarní úklid ve školní družině. Vysvětlíme si význam. 

 

Jaro 

 

Tematické okruhy 

 

 sport, hry v přírodě, přírodovědné vycházky 

 

 ochrana životního prostředí 

 

 domov, rodina, úcta ke stáří  

 

 literatura – návštěva knihovny 

 

 

Březen  

Měsíc knihy 

Pozorujeme přírodu a radujeme se z příchodu jara. Jarní pranostiky. 

Odpočinková činnost: čtení z oblíbených knížek. Žáci si přinesou své vlastní knihy. 

Vysvětlíme si, jak se chováme ke knihám.  

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

Kresba obrázků na výzdobu místní knihovny – libovolná technika. 

Pracovní činnost: výroba záložky do knihy, správné sezení nad knihou.                  

Velikonoční dekorace – příprava na velikonoční jarmark, přáníčka. 

Přírodovědná činnost: na vycházce poznáváme jarní rostliny podle atlasu.  

Sportovně pohybová činnost: sportování v tělocvičně, učíme se pravidla míčových her. 

Společenské hry v místnosti: Mrkaná, Kolíček, Molekuly, Na rybáře, Všechno lítá. 

Kukačka, hry rozšiřující slovní zásobu – Slovní fotbal, Kufr, kdo jsem.  

Příprava na vyučování: návštěva místní knihovny. Čtenářská soutěž.  

Poučení: Správné a slušné chování v místní knihovně. 



 

Duben 

Třídění odpadu – pomáháme chránit životní prostředí. Využívání odpadových materiálů k 

výrobě dekorací. 

Odpočinková činnost: Pavouček – odpočinková hra, konstruktivní hry se stavebnicemi.    

Hry dle výběru žáků, omalovánky. 

Pracovní činnost: květina – prostorová tvorba z odpadového materiálu – papírové ruličky, 

plastové kelímky, PET lahve. Velikonoční zajíček – ruličky od papírových utěrek. 

Sportovně pohybová činnost: hry ve skupinkách na hřišti nebo v tělocvičně, míčové hry, 

kruhy, lana, švihadla. Opičí dráha, Štafety. 

Společenské hry v místnosti: soutěž družstev v třídění odpadu. 

Příprava na vyučování: vyhledáváme v encyklopediích různé zajímavost o ochraně přírody. 

Logické a didaktické hry, hádanky, jazykolamy. 

Beseda: Chránění živočichové a rostliny 

Poznámky: Vedeme žáky ke správnému chování k životnímu prostředí.  

 

Květen  

Všímáme si krásy rozkvetlé přírody. 

Odpočinková činnost: básničky pro maminku – povídáme si s dětmi. Soutěže a zábavné hry, 

konstruktivní hry se stavebnicemi. 

Výtvarná činnost: kvetoucí větvička, kvetoucí strom – malujeme temperovými a vodovými 

barvami. 

Pracovní činnost: jarní věneček. Herbář. 

Přírodovědná činnost: přírodovědné vycházky, poznávání rostlin.                                    

Práce s atlasem a encyklopedií. 

Tvořivá dílna s rodiči: ubrousková technika. 

Sportovně pohybová činnost: míčové hry na školním hřišti, obruče, švihadla, lano.  

Společenské hry v místnosti: Mrkaná, Sochy, Molekuly, Na rybáře, Všechno lítá. 

Příprava na vyučování: Logické hra, zábavné omalovánky a pracovní listy. 

Poznámky: posilujeme kladné vztahy v rodině. 



 

Červen 

Šnečí domeček 

Odpočinková činnost: hry dle výběru žáků, individuální kresba. 

Výtvarná činnost: ryby, raci, šneci – malba vodovými barvami. Šnečí domeček – kresba. 

 

Pracovní činnost: Šnek – prostorová tvorba. Práce s barevným papírem a vlnou. 

Přírodovědná činnost: vycházky – pracujeme s kompasem, s mapou. Poznáváme stromy. 

Sportovně pohybová činnost: hry v přírodě, odpolední výlety k přehradě, hry na školním 

hřišti.  

Společenské hry v místnosti: Rychlejší sedá, Pane, pojďte ven, Molekuly, Na rybáře, 

Mrkaná, Mrkaná, Rybolov. 

Příprava na vyučování: didaktické a logické hry. Zábavné kvízy, jazykolamy, tajenky.  

Poznámky: dbáme na slušné a šetrné chování k přírodě v ŠD. Před začátkem prázdnin 

poučení na nebezpečí úrazu. Připomínáme si, jak se bezpečně chovat u vody, při koupání, 

slunění, hrách v přírodě i na ulici.  

 

Jiné činnosti pro zpestření: 

 

Přírodovědný kroužek 

 

Dramatický kroužek 

 

Karneval – tombola, hry a soutěže 

 

Kroužek malých šikulů – pletení, tkaní a tvoření z vlny 

 

Zdravotní kroužek – dbáme na zdravý životní styl 

 

Výtvarné soutěže 

 

Sportovní turnaje 

 

Besedy  

 

Projektové dny 

 

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



 

Modelářský kroužek 


