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CELOROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY  
PRO ŠKOLNÍ ROK  

 

ZÁŘÍ – VE ŠKOLE S KAMARÁDY 

•       naše škola, naše družina, naše město, bezpečná cesta do školy a po jejím okolí –        poznáváme 

nejbližší okolí školy – dopravní značky 

•       seznamujeme se se školou, dužinou, pravidly soužití ve školní družině, seznamujeme se se 

spolužáky, poznáváme nové prostředí 

•       upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti 

•       rozvíjíme kladný vztah ke škole, k učení, ke spolužákům 

•       sestavujeme správný režim dne a dodržujeme jej 

AKCE:  ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN – kolektivní práce 

            PODZIMNÍ NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA 

            MÍČOVÉ HRY NA HŘÍŠTI, DOPLNĚNÍ VÝZDOBY ŠD 

 

ŘÍJEN – CO PŘINÁŠÍ PODZIM – PROMĚNY PŘÍRODY 

•       získáváme kladný vztah k přírodě, snažíme se porozumět jejím změnám (počasí) 

•       chutě a barvy podzimu – poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti, vůně, modelujeme je 

•       využíváme přírodnin při výtvarných a rukodělných činnostech 

•       podzimní zvyklosti (pouštění draků, podzimní slavnosti) 

•       rozlišujeme směry (pravolevá orientace, blízko – daleko apod.) 

•       HALLOWEEN - výroba strašidelných lampionů, vyprávění o tomto svátku 

AKCE:  BAREVNÝ PODZIM V KNIHOVNĚ  

             TÉMATICKÉ VYCHÁZKY DO PŘÍRODY 

  VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 

             BRAMBOROVÝ DEN – VÝROBA TISKÁTEK 

             HALLOWEEN - DUŠIČKY ANEB TROCHU TAJEMNA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

LISTOPAD – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ, DNY SE KRÁTÍ 
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•       chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty 

•       sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě dárků a zvířátek 

•       orientujeme se v čase (zima už je za dveřmi) 

•       připravujeme se na zimu, jak pomoci zvířátkům přečkat zimu, různé druhy krmítek 

•       čísla a tvary kolem nás 

•       rozvíjíme samostatnosti, pohotovosti a aktivity 

•       příběhy se zvířecími hrdiny 

•       blíží se advent 

AKCE:  SOUTĚŽ V LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK, RÉBUSŮ,  

             VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ ZAMĚŘENÍ NA TÉMA PODZIM  

             PŘÍRODA – PRÁCE S KNIHOU 

             PUZZLIÁDA 

 

PROSINEC – KOUZLO ZIMY A VÁNOC, TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

•       rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání (oblast hudební, výtvarná, literární) 

•       vyrábíme adventní věnce 

•       upevňujeme tradice v období adventu (Mikuláš, Barborka, Vánoce u nás a jak slaví vánoce jinde) 

•       zkoušíme vánoční zvyky, zpíváme koledy 

•       vyrábíme vánoční ozdoby, přání a dárky 

•       zvířátka o Vánocích 

AKCE:  VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE, VÁNOČNÍ NADÍLKA 

             ADVENTNÍ DÍLNA – VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ 

             MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – ČERTÍ BÁL, ZDOBENÍ STROMEČKU 

 

LEDEN – PANÍ ZIMA, ZIMNÍ ČAS 

•       nový kalendářní rok – výtvarné činnosti 

•       Tříkrálová sbírka – zdůrazňujeme význam této tradice 

•       vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat) 

•       rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky 

•       zpracováváme symboly zimy (sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky, rampouchy…) 

•       semafor (barvy v silničním provozu) 
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•       rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní oblasti 

•       zimní radovánky (koulovačky, bobování apod.) 

AKCE:  LEDOVÍ SOCHAŘI – stavby ze sněhu 

             ZÁVODY NA SNĚHU (bobování, sjezd na čemkoli) 

             SOUTĚŽ O NEJ… SNĚHULÁKA 

             SOUTĚŽ VE SKOKU PŘES ŠVIHADLO 

 PEXESOVÝ MACHR 

 

ÚNOR – MASOPUST. SVĚT POHÁDEK 

•       vyprávíme si o MASOPUSTU, masopustní zvyky 

•       vyrábíme si karnevalové masky 

•       pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu 

•       vyrábíme přáníčka k svátku svatého Valentýna 

•       učíme se telefonní čísla a správný postup při volání pomoci 

•       z pohádky do pohádky – poslech, čtení, vyprávění, výtvarné činnosti, hry, dramatizace 

•       zdraví – upevňování návyků v oblasti zdraví (předcházení nemocem a úrazům, zdravý životní 

styl) 

AKCE: MASOPUSTNÍ KARNEVAL – OBLIČEJOVÉ MASKY 

  SOUTĚŽE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH – KOSTKY, PIŠKVORKY 

            PRÁCE S KNIHOU – ENCYKLOPEDIÍ 

 KIMOVY HRY, HLAVOLAMY 

 

BŘEZEN – JARO PŘICHÁZÍ, SVÁTKY JARA, MĚSÍC KNIHY 

•       besedy o změnách v přírodě (jarní květiny – zvířátka na jaře, mláďátka, ochrana zvířat, užitek…) 

•       kreslíme návrhy obalů knih, čteme úryvky z oblíbených knih 

•       osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim 

•       připomínáme Den učitelů (vyrábíme přání) 

AKCE:  VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – NEJMILEJŠÍ POHÁDKOVÝ HRDINA 

             NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY 

             VÝZDOBA DRUŽINY JARNÍMI SYMBOLY 

 NOC S ANDERSENEM 
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DUBEN – APRÍL, VELIKONOCE, MĚSÍC BEZPEČNOSTI 

•       vítáme nové děti při zápisu do školy, vyrábíme přáníčka a malé dárečky pro ně 

•       pravidla silničního provozu (kolo, dopravní značky, bezpečnost) 

•       kreslíme a učíme se dopravní značky 

•       zdokonalujeme chování na chodníku, na silnici, přechodech… 

•       diskutujeme o následcích dopravní nekázně 

•       získáváme znalosti z první pomoci 

•       Den Země – vycházka do okolních lesů, sběr odpadků 

•       Den ptactva – poznáváme ptáky na obrázcích, povídáme si, jak se o ně staráme  

•       jarní lidové tradice – VELIKONOCE, ČARODEJNICE (beseda, výtvarné náměty, pletení pomlázek, 

malování vajíček) 

AKCE:  DOPRAVNÍ TÉMATIKA – BEZPEČNOST NA SILNICI 

             VELIKONOCE – VÝTVARNÉ DEKORACE, ZVYKY, KOLEDY 

SOUTĚŽ O NEJPOVEDENĚJŠÍ KRASLICI A ČARODEJNICI – POSLECH TAJUPLNÝCH PŘÍBĚHŮ 

VYNÁŠENÍ MORANY 

 

KVĚTEN – KDE JSEM DOMA, MOJE MAMINKA 

•       Den matek – vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky 

•       besedujeme o tom, co všechno pro nás maminky dělají a co pro nás znamenají 

•       Co je to doma? – vyprávění, beseda, povídáme si o rodině (kdo všechno do ní patří atd.) 

•       pravidla slušného chování 

•       mláďata v přírodě – čteme, povídáme si, kreslíme 

•       chápeme podstatu a důležitost ochrany přírody a zlepšování životního prostředí 

•       upevňujeme poznatky o likvidaci a třídění odpadu 

•       pranostiky k MÁJI, přísloví a pořekadla, hádanky, zábavné soutěže 

AKCE: VÝROBA DÁRKŮ KE DNI MATEK 

            HÁDANKOVÉ ODPOLEDNE (hádanky, zábavné soutěže, kvízy…) 

            SPORTOVNÍ ODPOLEDNE (turnaje, soutěže o ceny) 
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ČERVEN – SKOK DO PRÁZDNIN, HURÁ NA PRÁZDNINY 

•       Den dětí – oslavujeme dětský den, jak bychom změnily svět 

•       posilujeme tělesnou zdatnost sportováním 

•       připravujeme letní dobroty 

•       osvojujeme si zásady fair – play, správného sportovního chování 

•       hovoříme o chování v krizových situacích (setkání s cizím člověkem, zvířetem, zásady první 

pomoci, důležitá telefonní čísla apod.) 

•       povídáme si o vandalismu, opravujeme stavebnice a hry před prázdninami 

•       prázdniny bez úrazu - opakujeme pravidla silničního provozu, první pomoc 

•       kam na výlet anebo na prázdniny, léto v přírodě 

AKCE:  DEN DĚTÍ – soutěže, hry na hřišti 

             JAK SI PŘEDSTAVUJI NEJHEZČÍ PRÁZDNINY 

POVÍDÁNÍ O VOLNÉM ČASE – REŽIMU DNE, VÝTVARNÉ ČINNOSTI S LETNÍ TÉMATIKOU 

 

AKCE PLŇENÉ PRŮBĚŽNĚ (pro dosažení stanovených cílů): 

- orientace v přírodě 

- stopovačky 

- přírodovědné soutěže 

- hádanky a hlavolamy 

- poslech čteného textu 

- poznávání rostlin, živočichů 

- vědomostní soutěže, kvízy 

- soutěže 

- návštěva knihovny 

- vánoční besídka s nadílkou 

- bobování, zimní radovánky 

- Velikonoce - tradiční zvyky 

- Den matek, Den dětí 

- Den Země 

- poznávání životního prostředí a jeho ochrana 

- pozorování lesů 
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- využívání školních hřišť na míčové hry 

- skupinové práce, individuální práce 

- dramatizace 

- práce s knihami, časopisy 

- vyprávění, rozhovory, pozorování 

- hra 

- práce s encyklopediemi, mapami 

- soutěže, výstavy, besedy 

- kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy 

- vycházky, pohybové aktivity 

- odpočinek, relaxační techniky 

- praktické činnosti 

- sebeobslužné činnosti 

- řešení problémových úloh 

 


