
 

 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY-ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 

1. ODDĚLENÍ:  

 

Září: Pohádka o Červené Karkulce 

Karkulčina cesta za babičkou  

Dramatizace pohádky O Červené Karkulce  

 Skoky a běh přes lano, točení s obručí a míčová školka 

 

 

Říjen: Dračí pohádka 

Letecký den s draky a se šipkami, nejhezčí drak 

Podzimní básničky a písničky – divadlo pro děti ze ŠD 

Bramborová tiskátka, Iris Folding-netopýr a strašidlo 

Podzimní bingo, dračí soutěže 

 

 

Listopad: Pohádka O veliké řepě 

Silácké soutěže a psí závody 

Strašák a kočička 

 Poznávání ovoce, zeleniny a koření chutí a čichem 

 

 

Prosinec: Pohádka O dvanácti měsíčkách 

Divadlo pro děti v MŠ a v ZŠ, ve ŠD 

Čertovský běh a Správný jedlík 

Čepice z vlny, vánoční kapři, poznávání přírodnin podle hmatu 

 

Leden: Sněhurka a sedm trpaslíků 

Soutěže pro trpaslíky 

 Hrníček pro trpaslíka, vločky pro Sněhurku 

Zimní procházky, AZ kvíz 



 

 

Únor: Pohádka o Krtečkovi 

Kuličkyáda, pexeso s krtečkem, soutěž v běhu ve dvojicích 

Soutěže poslepu-pexeso pro uši, poznávání kamarádů podle hmatu 

Shazování kuželek, tunel ze židlí, malování zimy 

 

Březen: Pohádka o slepičce a kohoutkovi 

 

Soutěže kohoutů a slepic v běhu, ve skákání a ve sbírání vajec 

Dáma a karnevalové masky 

Velikonoční tvoření 

 

Duben: Pohádka o perníkové chaloupce 

Let koštětem a hledání čarodějnic 

Pečení perníčků 

Čarodějná ruka a čarodějnice, točící se had-kresba  

a soutěž v namotání hadů 

Znalost lesních zvířat a rostlin 

 

Květen: Šmoulí pohádka 

 
Gargamelova past, klapačka od Šprýmaře 

Šmoulí olympiáda ve skákání, v jízdě na koloběžce,  

ve vytlačování z kruhu 

Šmoulí kvíz 

 

Červen: Vodnická pohádka  

Vodnické soutěže-chytání ryb, skákaná 

 Srážení kuželek vodní pistolí, nošení vody na lžíci 

 Malování měsíce a slunce 

 

 



 

Tematický plán školní družiny 

Školní rok  2019-2020 

2. oddělení 

 

ZÁŘÍ 

- „Správná družina“ – společné vytvoření družinových pravidel, prezentace vytvořených plakátů 

- „Umíme se chovat“ – základy zdravení, stolování, poděkování, oslovení 

- „Soutěžíme s domácími mazlíčky“ – péče o zvířata 

                                                                -kočičí lovení myšek, závod psů 

- výtvarné činnosti – „Vzpomínka na prázdniny“, záložky do knih, kočka, pes 

 

ŘÍJEN 

-„Barevný podzim“ – pozorování změn v přírodě, charakteristika roční doby, sběr přírodnin 

-„Soutěžíme s domácími mazlíčky“ –  péče o zvířata 

                                                               - králičí hop, závod křečků 

- výtvarné činnosti – „Nejhezčí drak“, králík, křeček 

-tvořivé ruce -  výrobky z přírodnin, „Duchové a strašidla“ 

 

LISTOPAD 

-„Naše zdraví“ – prevence proti infekčním chorobám, vitamíny, zdravá strava, hygiena, režim dne 

-„Martin na bílém koni“ – pozorování přírody, legenda, výroba koníka 

- výtvarné činnosti – hodiny, malujeme je a učíme se je znát 

-„Hry bez hranic“ – lovení ocásků, přenášení kuliček, silové zápasy 

 

PROSINEC 

-„Čertovské odpoledne“ – plnění čertovských disciplín 

-výtvarné činnosti – „Čert“, malujeme dopis Ježíškovi 

-tvořivé ruce – ozdoby na stromeček, vánoční přáníčka 

-„ Těšíme se na Vánoce“ – vánoční čtení, zvyky a tradice, koledy 

-„Družinové Vánoce“ – nadělování dárků, ochutnávka cukroví 

 



 

LEDEN 

-vzpomínáme na Vánoce- nejhezčí vánoční dárek a zážitek 

-„Kouzelná zima“ – charakteristika roční doby, ochrana přírody a volně žijících zvířátek 

- výtvarné činnosti – můj nejhezčí vánoční dárek, malujeme zimu 

-„Svoje město dobře znám“ – památky města Vamberka 

 

ÚNOR 

-„Valentýn“ – tradice svátku, výroba přáníček 

-Masopust“ – lidová tradice, výroba masek na karneval 

-„Družina má talent“ – soutěž ve zpěvu, tanci a hře na hudební nástroj 

 

BŘEZEN 

-„S knížkami jsme kamarádi“ – moje nejmilejší kniha, četba 

-tvořivé ruce – dokončení masek na karneval, záložky do knih 

-„Družinový karneval“ – hry, soutěže, tanec, hodnocení masek 

-„Vítáme jaro“ – charakteristika roční doby, pozorování přírody 

 

DUBEN 

-„Velikonoce jsou tu“ – plnění velikonočních disciplín 

-„Den Země“ – „Desatero chování v přírodě“, třídění odpadu 

-výtvarné činnosti – „Jaro kolem nás“, „Čarodějnice“ 

 

KVĚTEN 

-„Maminku má každý rád“ – výroba přáníček a dárků, jak jí můžu pomáhat 

-„Robinsonova stezka“ - etapová hra 

                                         - četba knihy Robinson Crusoe   

                                         - hledání potravy, lov zvěře 

                                         - kresba obydlí pro Robinsona, výroba papouška 

 

 

 

 



 

ČERVEN 

-„Robinsonova stezka“ - dokončení etapové hry 

                                          - četba knihy Robinson Crusoe 

                                           - stopařská dovednost, překážkový běh 

                                           - výroba člunu, cesta domů         

 

- vyhodnocení etapové hry „Robinsonova stezka“,  „Smajlíkové soutěže“ a celoroční práce dětí  

 - rozdání diplomů a odměn, rozloučení před prázdninami  

                              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 



 

ROČNÍ PLÁN 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 3. ODDĚLENÍ 

 

„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA V DRUŽINĚ JE VŽDYCKY PRÍMA“ 

 

Září: „Zazvonil zvonec, prázdnin je konec“ 

 organizace ŠD, řád ŠD, BOZP 

 hra na jména, hledání rozdílů, vyřeš rébus, obrázkové souřadnice, dětské omalovánky 

s křížovkou, cviky na uvolnění ruky 

 ph – koš ovoce, drakiáda 

 výroba – záložky, rozvrhu hodin, ozdoby na tužky, ovoce a zelenina 

Říjen: „Barevný podzim“ 

 ph – koš ovoce, čalamáda, kočičí skákání 

 domaluj a dokresli – kompoty, koště na dřívko + tisk listů 

 začíná x končí, hledej a vybarvuj písmena a číslice (omal.) 

 charakteristika roční doby 

Listopad: „Bramborní ci, Podzimníci“ 

 frotáž s Křemílkem, draci – tisk brambory 

 domaluj dokresli dle volného výběru 

 ph - bramborová olympiáda 

 otázky z klobouku – znalostní hra 

Prosinec: „Vánoční zvyky a tradice“ 

 celodružinové čertovské odpoledne 

 ph – balanční šnek, bollo ball 

 vánoční dílny, vánoční puzzle, čertíci 

 hádanky z oříšků, dětské omalovánky s křížovkou 

Leden: „Bílá zima“ 

 hledání rozdílů, junior kvíz – znalostní hra 

 výroba výzdoby na ples KRPŠ, čepice a rukavice, rampouch 

 ph – hledání sněhové vločky, zimní sporty 

 charakteristika roční doby 

Únor: „Když Alenka stůně“ 

 výroba masek, dárečky na sv. Valentána 

 ph – karneval, zimní sporty, platfusák – chápavá noha 

 není čtení jako čtení, kolotoč – znalostní hra 

 



 

Březen: „Vítání jara“ 

 družina má talent – celodružinová soutěž 

 ph – papírová válka, kostkovaná 

 velikonoční puzzle, dílny 

 hledání rozdílů, dětské omalovánky s křížovkou, 10 stupňů k odměně – znalostní hra 

 charakteristika roční doby 

Duben: „Aprílové počasí“ 

 výroba deštníčků, dárky k zápisu čarodějnice 

 charakteristika roční doby -  počasí (omal.) 

 ph – rej čarodějnic, turnaj v šipkách 

 den země, čím se živí (labyrint, cestičky, ptáci, co se z čeho vyrábí (omal.) 

 kufr – znalostní hra, prvky dopravní vých.   

Květen: „Moje rodina, můj domov“ 

 vycházka – pošta, nádraží, Esab, Pewag 

 moje maminka – kresba, dárek a přání pro maminku 

 chcete být milionářem – znalostní hra 

 družinový sportovec – netradiční olympiáda 

Červen: „Zazvonil zvonec a školy je konec“ 

 ph – co dělá….(3 družstva), hry u vody a s vodou 

 vodní omalovánky, rybičky 

 dětské omalovánky s křížovkou, hledání rozdílů, vtipy tipy triky 

Společná četba:  

 Pohádkový dědeček – E. Petiška 

 brož. – Zlodějské pohádky, Čertův mlýn, Pohádky pod stromeček, Udatný muzikant, Každý 

chvilku tahá pilku, Zlatá liška 

 Bubu a generál – O. Preussler 

Celoročně: 

 hra na body 

 prvky etikety 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tematický plán ŠD 

IV. oddělení 

Září:  

,,Vzpomínáme na prázdniny´´ - malování na dané téma 

Organizace ŠD, BOZP (poučení o bezpečnosti a chování, řád ŠD, školní řád, pravidla ŠD)  

Seznámení s dětmi – hra papírkové jméno, to jsem já - kresba 

Cesta dobrého kolektivu – stmelení kolektivu, kolektivní hry 

Drakiáda, výroba draků 

Pobyt na hřišti ŠD  

 

Říjen: 

,,Barvohrátky´´ – barevný podzim, výrobky na dané téma 

Malování technikou enkaustiky, zažehlování voskovek 

Práce s přírodninami, listí, šišky, kaštany… 

Výrobky na téma Halloween, vydlabávání dýně 

Piškvorkový turnaj 

Pobyt na hřišti ŠD 

 

Listopad: 

,, Martin na bílém koni´´ - výrobky na dané téma 

Poznáváme podle chuti – ovoce a zelenina 

Obtiskávání ovoce a zeleniny 

Zapojení se do projektu – Ježíškova vnoučata 

Pobyt na hřišti ŠD 

 

Prosinec:  

,, Radujme se, veselme se´´ - malujeme dopis Ježíškovi 

Mikuláš, výrobky na dané téma,  

Mikulášská diskotéka 

Vánoční dílny – výroba vánočních přáníček, svícínků… 

Poznáváme podle čichu – koření, sušené ovoce 



 

 

Družinové Vánoce – Ježíšek, diskuzní kruh na téma vánoční zvyky a tradice, nadělování dárků,  

ochutnávka cukroví, stolní hry… 

Pobyt na hřišti ŠD 

 

Leden:  ,,Kouzelná zima – výrobky na dané téma 

Tři králové – pohybové hry v tělocvičně 

Prevence proti infekčním chorobám, zdravá strava, hygiena 

Po stopách sněžného muže – aktivity ve skupinkách 

Pobyt na hřišti ŠD 

 

Únor: ,,Masopust´´- výroba masopustních masek na karneval 

Mandaly, aneb čajové odpoledne 

Skládání z papíru, origami 

Zimní sporty, hrátky se sněhem 

Turnaj ve stolním hokeji 

Pobyt na hřišti ŠD 

 

Březen: ,,Měsíc knihy´´ - Moje nejoblíbenější knížka 

 výroba záložky 

Tvorba vlastního komiksu 

Z pohádky do pohádky - pohádkový kvíz ve skupinkách 

Vítání jara, první květiny, vytváření družinového herbáře 

Družina má talent -  soutěž ve zpěvu 

Pobyt na hřišti ŠD  

 

Duben: ,,Barevné Velikonoce´´ - Velikonoční zvyky a tradice 

Velikonoční dílny  

Hra – evoluce (vajíčko, kuřátko, kohout) 

Den Země – Jak správně třídit 

Čarodějnický rej – čarodějnické aktivity na hřišti/ tělocvična 

Pobyt na hřišti ŠD 



 

 

Květen: ,,Moje rodina, můj domov´´ 

 ,,Den matek´´  - výroba dárečků a přáníček pro maminku 

Turnaj ve stolním fotbale 

Doprava – dopravní předpisy, prvky z dopravní výchovy 

Koloběžkování  - závod ve družstvech v jízdě na koloběžce, slalom 

Pobyt na hřišti ŠD 

 

Červen: ,,Těšíme se na prázdniny´´ Kresba, malba 

Sportovní olympiáda 

Turnaj ve stolním tenise 

Cesta za pokladem, šipkovaná , vyhodnocení celoroční družinové hry  

Pobyt na hřišti ŠD 

 

 

 

 

 


