
Tématický  plán školní družiny 

Školní rok 2018-2019 

1. oddělení 

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 
 
          
 
 



Tematický plán školní družiny - školní rok 2018-2019 

2.oddělění 

Září  
Naše škola - družinová pravidla 

Můj domov a moje rodina 
Moje bydliště- město Vamberk - omalovánky Vamberka, kresba domovního 

znamení 
Návštěva Domu dětí a knihovny 

Soutěž - Kdo jsem? 
 

Říjen 

Česká republika - vlajka a znak, české a družinové peníze 
Známí čeští sportovci 

Turnaj ve stolním fotbale 
Soutěž - Co na to děti 

Listopad 

České dějiny - České pověsti 
Na českých hradech a zámcích 
Rytířský erb, rytířské zápolení 

Soutěž - Kde domov můj 

Prosinec 

České pohádky a vánoční koledy 
Dopis Ježíškovi, na poště, poštovní známky 
České sladkosti - vánoční cukroví a perníčky 

Návštěva Krajkářské školy a mateřské školy s vánoční pohádkou 
Soutěž - Moje první Česko 

Leden 

Zimní sporty v Čechách - lyžování, bruslení, hokej, hrátky se sněhem 
Turnaj ve stolním hokeji 

Správný jedlík 



Soutěž- Česká tajenka 

Únor 

Stavění z českých stavebnic - Co umíme postavit z Merkuru a z Chevy 
Družinový karneval 

Turnaj v dámě, v Sudoku a v házené 
 

Březen 

U českého rybníka, rybáři a hasiči 
Česká turistika - družinové procházky, poznávání turistických značek 

Měsíc knihy - záložky, čtenářská soutěž 
České písničky - soutěž - Zpívá celá družina 

Turnaj v pingpongu 
 

Duben 
České hry na jaře - cvrnkání kuliček, ježdění na koloběžce a na kole,  

soutěž ve znalosti dopravních značek  
Na louce a na poli 

Čarodějnice - čarodějnické soutěže 
Velikonoční tvoření 

Turnaj v přehazované  
 

Květen 

Letní sporty v Čechách - míčové hry, atletický trojboj - běh, skok a hod míčkem 
Známe čas - hodiny 

Soutěž - Máme rádi Česko 
 
 

Červen 
 Česká příroda- v lese 

Gymnastika- skoky na trampolíně, stojky a hvězdy 
Soutěž - Chcete být nanukářem? 

 
 



  TÉMATICKÝ PLÁN 

ROČNÍ PLÁN - 3. oddělení 
 

Září 

- Orientace v budově školy, seznámení se s novými kamarády 
- Pravidla slušného chování 
- Didaktické hry a vědomostní soutěže 
- Pobyt venku a na hřišti a sportovní hry 
- Tvoření postav z pohádek 

Říjen 

- Rozhovory s dětmi na téma podzim, pozorování změn v přírodě 
- Sběr přírodnin 
- Poznávání základních smyslů formou her 
- Didaktické a vědomostní hry 
- Pobyt venku, procházky do přírody 
- Tvoříme na téma podzim 

Listopad 

- Rozhovor s dětmi na téma „domácí mazlíček“ 
- Didaktické hry 
- Soutěže ve zručnosti a postřehu 
- Turnaj ve vybíjené 
- Pobyt venku a pozorování změn v přírodě 
- Tvoření na téma Halloween 

Prosinec 

- Rozhovor s dětmi na téma „vánoční tradice“ 
- Společenské a vědomostní hry 
- Soutěž Čertovská výstava v DDM RK 
- Vycházka do přírody, proč je zima důležitá pro přírodu 
- Tvoříme na téma Vánoce 
- Družinové Vánoce 

Leden 

- Rozhovory s dětmi na téma „vánoční prázdniny a zvyky v rodině“ 
- Didaktické a vědomostní hry  
- Zásady osobní hygieny jako prevence proti nemocem 
- Poznáváme město, ve kterém žijeme-vyprávění-rozdíl mezi městy a vesnicemi 



- Pobyt venku a soutěž o nejhezčího sněhuláka 
- Tvoříme na téma zima 

Únor 

- Rozhovor s dětmi na téma „lidově tradice“  
- Družinová soutěž ve zpěvu 
- Vycházky do přírody, pozorování přírody v zimě, pomoc zvířatům přes zimu 
- Didaktické společenské hry 
- Tvoření a výroba masek na karneval 

Březen 

- Rozhovor s dětmi na téma „Březen měsíc knih“ 
- Družinový karneval-soutěž 
- Dopravní soutěž 
- Didaktické a společenské hry 
- Velikonoční tradice 
- Pobyt v přírodě, první jarní květiny-názvy- 
- Tvoření na téma Velikonoce 

Duben 

- Rozhovor s dětmi na téma „Den země“ 
- Didaktické a vědomostní hry 
- Dopravní soutěž 
- Pobyt v přírodě, míčové a sportovní hry 
- Tvoříme na téma čarodějnice-nejhezčí čarodějnice 

Květen 

- Rozhovor s dětmi na téma „zvířata v ZOO“ 
- Didaktické hry, rozdíly mezi zvířaty žijícími doma a v ZOO 
- Společenské a vědomostní hry 
- Pobyt v přírodě, sportovní hry a příprava na Olympiádu 
- Sportovní Olympiáda 
- Tvoření na téma Jaro 

Červen   

- Rozhovor s dětmi na téma „první pomoc“ 
- Soutěž-základy poskytování první pomoci 
- Společenské a vědomostní hry 
- Pobyt v přírodě a na hřišti-míčové a sportovní hry 
- Tvoření na téma léto, podzim 
- „Zazvonil zvonec a školy je konec.“-zhodnocení školního roku a práce s dětmi 



 T E M A T I C K Ý   P L Á N 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – 4. ODDĚLENÍ 

„Letošní rok máme značku, každý měsíc vyrob hračku!" 
 

Září      -organizace v ŠD, BOZP (Poučení o bezpečnosti a chování, řád ŠD, školní řád) 
             -seznámení s dětmi (Moje jméno = můj brouk) 
             -„Vzpomínáme na prázdniny“ – puzzle 
             -švihadlová a míčová školka, Drakiáda 
             -vyrob hračku pro Kačku: větrný rukáv, létající ryby (44, 45) 
             -obrázkové souřadnice, začíná x končí, jméno, město… 
             -družina v lese, les ve družině 
 
Říjen     -„Barevný podzim“- puzzle kytice 
              -kolektivní práce: strom, slunce (ruce) 
              -Ph: koš ovoce, čalamáda 
              -ovoce a zelenina dle chuti, vůně, tvaru a barvy 
              -hračka: vrtulník (82, 83) 
              - Junior kvíz (7-9 let) 
 
Listopad-„Podzimníci“, „Bramborníci“ 
               -ovoce a zelenina tisk: draci a strašidla 
               -Ph: bramborová olympiáda 
               -skládání slov, slovní fotbal 
               -jak bydlí červík 
               -puzzle: podzim 
               -hračka: svištící raketa, balonková raketa (8a9, 49) 
 
Prosinec-„Radujme se, veselme se“ 
                -vánoční dílny, čtení, hry, zvyky a tradice, recepty a návody 
                -piškvorkový turnaj, lodě 
                -puzzle: vánoce 
                -hračka: chlupaté drátky 
 
Leden     -„Když Alenka stůně“ 
                -prevence proti infekčním chorobám, zdravá strava, hygiena, režim dne 



               - puzzle: jídlo 
               -dokreslení jarových bublin: Bacili 
               -turnaj: stolní tenis, Ph: hledání sněhové vločky 
               -hračka: pohyblivá knížka, dárky k zápisu, ples KRPŠ 
               -pížo, šikovný školák 
 
Únor      -„Kouzelná zima“ – puzzle 
               -nejslabší má padáka 
               -Ph: papírová válka, zimní sporty 
               -hračka: maska na karneval 
 
Březen  -„Vítání jara“- puzzle 
              -karneval 
              -hračka: plachetničky na kolech (12, 13) 
              -10 stupňů k odměně 
              -Ph: kostkovaná 
              -probouzení zahrádek 
 
Duben  -„Barevné Velikonoce“ – puzzle 
              - velikonoční zvyky a tradice, velikonoční dílny 
              -Chcete být milionářem 
              -hračka: dovádějící opice (28, 29) 
              -turnaj: bowling, Ph: Kuba a Kubíček 
              -prvky z dopravní výchovy 
 
Květen  -„Moje rodina, můj domov“ 
              -puzzle: kytice 
              -hračka: vznášející se míček (24) 
              -Ph: netradiční olympiáda 
              -všeználek 
 
Červen  -„Těšíme se na prázdniny“ 
               -puzzle: česká krajina 
               -hračka: vystřelovací letadlo (90, 91) 
               -Ph: kočičí skákání, hry s vodou 
               -otázky z klobouku 
 



Průběžně – celo-družinová celoroční hra na body 
                  -společná četba na pokračování dle výběru dětí 
                  -znalostní soutěže, postřehové hry, kvízy, hádání, luštění 
                  -kontrola pořádku 
                  -dodržování pravidel  
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