
 

Roční plán činnosti ve školní družině – školní rok 2020-2021 

Tematický plán školní družiny 

1. oddělení - vychovatelka Ivana Tomková 

 

Září: Měsíc v říši hmyzu 

 

Malba a tisk motýlů a brouků, malování broučků na kamínky 

Bambulky-broučci, housenka, maska s tykadly 

Kdo jsem-kvíz o hmyzu, poznávání květin, Blechy 

Soutěž ve skákání přes lano a do dálky  

 

Říjen: Měsíc domácích mazlíčků 

 

Psí závody, Kloboučku-hop 

 AZ kvíz, poznávání potravin čichem 

Kočka se vzkazem, soutěž o nejhezčího zvířecího mazlíčka 

Soutěžení v točení obručí kolem těla a ruky 

 

Listopad: Měsíc statečného ježka 

 

Soutěže v házení špejlí, pexeso pro uši 

Bingo, poznávání ovoce 

Kresba ježka, hub a hadů 

Bobřík odvahy, soutěž v driblinku 

 

Prosinec: Měsíc ve vodní říši 

 

Žabí skákání, račí chůze 

Stolní skákaná, rybí mlčení 

Vánoční prostírání, vánoční kapr 

Vlastnosti vody 

 

Leden: Měsíc v zemi ledu a sněhu  

 

U ledních medvědů a tučňáků  

Chůze tučňáků a sněhové hrátky 

Medvědí zápolení v přetlačování, soutěž v dámě a v hokeji 

Kresba sněhuláků a zimy 



 

 

Únor: Měsíc v ptačí říši 

 

Krmítko s ptáky a družinový slavík 

Cvrnkání kuliček a míčová školka  

Hledání a poznávání ptáků, let ptáčků 

Běh pštrosů a řeč papouška 

 

Březen: Měsíc u domácích zvířat 

 

Karnevalové masky 

Krmení zvířátek poslepu a kohoutí zápasy 

Nejhezčí velikonoční králík, kuře a vajíčko 

Běh kohouta, slepice a kuřátka, běh koně a žokeje 

 

Duben: Měsíc moudré sovy 

 

Na hradě-rytířský erb 

Kresba princezny a draka, korále pro princeznu 

Rytířská stopovaná a zápolení, házení šipek 

 Lanová a švihadlová školka 

 

 

Květen: Měsíc u zvířat v zoo 

 

Zvířecí olympiáda-opičí hod míče do koše, paměť slona, papouščí Safari-hod kroužky  

velbloudí nošení nákladu, nošení vody pro krokodýla 

Čtenářská soutěž 

 

Červen: Měsíc chytré lišky 

 

Kdo je nejrychlejší – rychlé psaní, počítání, rychlá jízda na koloběžce, 

rychlý běh, rychlé skládání a hádání 

Kdo je nejšikovnější-nejlepší dvojice, skládání papíru, 

 správný jedlík, poznávání zvířat podle hmatu 

Kdo je nejchytřejší-kniha pro paní učitelku, poznávání zvířat a psaní na zádech  

 

 

 

 



 

Tematický plán školní družiny 

2. oddělení - vychovatelka Šárka Klecová 

ZÁŘÍ- ,,Poznáváme  školu“ – orientace v budově, školní družině  

        -,,Správná družina“ – společné vytvoření družinových pravidel 

        -výtvarné činnosti - ,,Vzpomínka na prázdniny“, jablko a hruška s červem  

        -,,Soutěžíme se zvířátky“ – závod krabů, závod medvědů 

 

ŘÍJEN- ,,Soutěžíme se zvířátky“ – závod pštrosů, závod klokanů 

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

          -výtvarné činnosti – dráček, ježek, duchové a strašidla 

    

LISTOPAD-,,Martin na bílém koni“ – legenda, koník, pozorování přírody 

                  -pracovní činnosti - ,,Skřítek podzimníček“ – strašidélko z přírodnin 

                  -,,Naše zdraví“ – prevence proti infekčním chorobám, vitamíny, hygiena 

 

PROSINEC-,,Čertovské odpoledne“ – plnění čertovských disciplín 

                   -výtvarné činnosti – malujeme dopis Ježíškovi 

                   -tvořivé ruce – vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček 

                   -,,Družinové Vánoce“ – nadělování dárků, ochutnávka cukroví 

 

LEDEN – vzpomínáme na Vánoce – nejhezčí vánoční dárek a zážitek 

             -výtvarné činnosti – můj nejhezčí vánoční dárek, zasněžené domečky 

             -,,Svoje město dobře znám“ – poznáváme místo, kde žijeme 

 

ÚNOR-,,Valentýn“ – tradice svátku, výroba přáníček 

           -,,Masopust“ – lidová tradice, výroba masek na karneval 

           -,,Družina má talent“ – celodružinová soutěž ve zpěvu 

    

 



 

BŘEZEN-,,S knížkami jsme kamarádi“ – moje nejmilejší kniha, jak s nimi zacházíme  

               -,,Honba za velikonočním zajícem“ – plnění velikonočních disciplín 

               -tvořivé ruce – výroba zajíčka z vejdunku 

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

 

DUBEN -,,Den  Země“ – třídíme odpad 
 
 -výtvarné činnosti - ,,Malujeme jaro“, čarodějnice 
              
              -tvořivé ruce – ptáček na špejli, beruška 
 
              -,,Rej čarodějnic“ – plnění čarodějnických disciplín 
 
  
 
KVĚTEN-,,Maminku má každý rád“ – výroba přáníček a dárečků, jak jí můžu pomáhat 
 
               -,,Z pohádky do pohádky“ – etapová hra, plnění pohádkových disciplín 
 
                                 - sbírání perel, vysvobození Smolíčka 
 
           -četba, kresba a psaní úryvků z pohádek 
 
 
 
ČERVEN-,,Z pohádky do pohádky“ – plnění pohádkových disciplín 
 
         -sbírání lesních jahod, nošení vody, nošení soli 
 
         -četba, kresba a psaní úryvků z pohádek 
 
              -vyhodnocení etapové hry ,,Z pohádky do pohádky“, Smajlíkové soutěže 
 
              a celoroční práce dětí – diplomy, odměny 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. oddělení - vychovatelka Radoslava Pavlová 

 

„NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ“ 

Září: „Hola, hola škola volá“ 

 organizace ŠD, řád ŠD, BOZP 

 umíš jedním tahem, jméno zvíře věc…, minutový kvíz 

 drakiáda, pidiskřítek 

 vlaštovky – stříkání barvou, puzzle – kalendář, mandaly 

 crazy day: pruhovaný den 

Říjen: „Barevný podzim“ 

 míčová a švihadlová školka, bramborová olympiáda 

 listy tisk – podzimní strom, strašák, dekorace 

 nejslabší má padáka – znalostní hra 

 crazy day: ponožkový den 

Listopad: „Halloween, Martin na bílém koni“ 

 vyšívání do papírového i textilního podkladu 

 dýňáci a další strašáci z přírodnin 

 hádanky pro školáky, šikovný školák, jazykolamy, Míšův testík 

 crazy day: copatý den 

Prosinec: „Radujme se, veselme se“ 

 celodružinové čertovské odpoledne 

 bowling – turnaj, zvoník 

 výroba čertíků, vánoční přání, dekorace 

 skládání slov 

 crazy day: rohatý den 

Leden: „Kouzelná zima“ 

 zimní sporty 

 malování do jarových bublin a pěny na holení 

 pálí Vám to – znalostní hra 

 crazy day: pyžamový den 

Únor: Zima, zima samá rýma 

 autotest – znalostní hra 

 výroba masek na karneval, výzdoba na ples KRPŠ, přání na sv. Valentýna 

 celodružinový karneval 

 crazy day: zvířecí den 

Březen: „Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi“ 

 velikonoční dílny, zvyky a tradice 

 stolní tenis – turnaj 

 družina má talent – celodružinová soutěž 

 



 

 

 A –Z kvíz znalostní hra 

 Crazy day: barevný den 

Duben: „Stůj, pozor červená“ 

 prvky dopravní výchovy 

 víš že…., družina v lese les ve družině 

 riskuj – znalostní hra 

 výroba čarodějnic, čarodějnický rej 

 vybíjená – turnaj 

 crazy day: čarodějnický den 

Květen: „Družinový sportovec“ 

 netradiční olympiáda 

 fotbalista na prsty, stolní fotbal – turnaj 

 přání a dárečky maminkám 

 slovní fotbal, bingo, pížo 

 crazy day: květinovýden 

Červen: „Těšíme se na prázdniny“ 

 hry s vodou a u vody 

 vodní omalovánky, šnek včelky motýl 

 piškvorkový turnaj, všeználek 

 crazyday 

Společná četba: 

 Pohádkové lístečky 

 Chechtavé pohádky – Z. Pospíšilová 

 Zlobivé pohádky – Z. Pospíšilová 

 Radujme se, veselme se…. 

 Večerní povídačky v Záměli 

 Dobrodružství kapitána Slipyho – D. Pikey 

Celoročně: soutěž na body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. oddělení - vychovatelka Romana Kalábová 

 

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

- Seznámení s dětmi, stmelení kolektivu 

- Měsíc plný pravidel – společenské a slušné chování 

- Upevňování hygienických návyků 

- Vytváření vztahu k pohybu a sportování 

- Vzpomínáme na prázdniny – povídání a malování na dané téma. 

- Koloběžkování – závody na koloběžkách 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

Říjen 
- Barevný podzim – výrobky na dané téma 

- Práce s přírodninami, obtiskávání ovoce a zeleniny 

- Rozvíjení smyslů - (Poznáváme podle chuti, podle čichu, podle hmatu) 

- Halloween – nejlepší maska, soutěže a aktivity na dané téma 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

Listopad 
- Přijel k nám Martin na bílém koni – výrobky na dané téma 

- Malujeme komiks 

- Deskové hry, výroba deskových her 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

Prosinec 
- Čertovská diskotéka, soutěže a aktivity na dané téma 

- Mikuláš, výrobky na dané téma 

- Malujeme dopis Ježíškovi 

- Vánoční dílničky – výroba vánočních svícínků, přáníček, ozdob na stromeček, ... 

- Družinové Vánoce, diskusní kruh na téma Vánoce, zvyky a tradice u nás a v zahraničí, ochutnávka cukroví, 

stolní hry. 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

Leden 

- Bílá zima – výrobky na dané téma 

- Sezónní činnosti – stavby ze sněhu, bobování, hrátky se sněhem 

- Den pokusů – zkoušíme pokusů 

- Relaxační chvilky, jóga pro děti 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

Únor 
- Masopust – zhotovení masopustních masek na masopustní karneval 

- Masopustní karneval – soutěže a aktivity 

- Z pohádky do pohádky,  -  pohádkové kvízy, dramatizace pohádek 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

Březen 
- Vítání jara - poznávání prvních květin, malování jarních květů 

- Knížka je můj kamarád (měsíc knihy) – moje nejoblíbenější kniha, zacházení s knihou, výroba záložky. 

- Skládání z papíru, origami 

- Družina má talent – soutěž ve zpěvu, tanci, hry na hudební nástroj 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

 

 



 

 

Duben 
- Velikonoční svátky – tradice a zvyky u nás, hry a výrobky na dané téma 

- Máme rádi naši planetu (Den země) Jak správně třídit 

- Čarodějnice, čarodějnické aktivity na hřišti/tělocvičně 

 - Pobyt na hřišti ŠD 

 

Květen 
- Druhá květnová neděle (Den matek)-  vyrábění pro maminku 

- Putovní malované kamínky 

- Vlaštovkové závody, výroba vlaštovky 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

Červen 
- Dětský den  - soutěže a aktivity 

- Doprava – dopravní předpisy, prvky z dopravní výchovy 

- Sportovní olympiáda – soutěže ve sportovních disciplínách 

- Vycházky do přírody - poznávání lučních rostlin 

- Pobyt na hřišti ŠD 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


