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Celoroční plán školní družiny 2019/2020  

Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.  

Tento dokument obsahuje aktivity pro všechna oddělení školní družiny, která spolu úzce 

spolupracují a na aktivitách ve školní družině se podílejí společně. 

Cíl 

 Umožnit žákům osvojit si učení a motivovat je pro celoživotní učení.  

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 

 Vést žáka k všestranné a účinné komunikaci.  

 Rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých.  

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít a vycházet s jinými 

lidmi.  

 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a 

profesní orientaci.  

 Vést žáky k odpovědnému přístupu k práci i k práci druhých lidí.  

 Rozvíjet harmonický rozvoj osobnosti dítěte, jeho poznání a učení.  

 Získávání osobnostní samostatnosti.  

 Zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti. 

  

  

  

  



,,PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM“ 

2019/2020 

Tematický plán a jednotlivé činnosti z něj plynoucí by měly vést děti k poznání různých 

kultur, zvyků a světadílů hravou a zábavnou formou. Každé dítě si vyrobí cestovní pas, který 

bude sloužit k získávání odměn za splněné úkoly, a cestovatelský deník, do nějž si bude 

vlepovat splněné úkoly, fotky, psát poznámky aj. Za správné plnění úkolů obdrží každé 

oddělení indicii, která povede k nalezení pokladu. Každý měsíc si také uvaříme jedno jídlo, 

které je typické pro daný světadíl. 

 

 

,,Haló děti, pojďte sem, 

Objevíme spolu Zem. 

Navštívíme v malé chvíli 

všechny zemské světadíly.“ 

 

 

 

 

 



ZÁŘÍ   

,,Vyrážíme na výlet, objevíme celý svět.“ 

 

1. Seznamujeme se s naší školou a tematickým ročním plánem 

2. Místo, kde žijeme 

3. Věci, místa, lidé a předměty kolem nás 

4. Já a moji kamarádi 

 

 Naše škola není tajemný hrad: seznamujeme se s prostory budovy školy, nahlédneme 

do učeben, poznáváme zaměstnance naší školy, poznáváme okolí školy.  

 Představení tematického plánu ,,Putování za pokladem“ dětem. Vytvoření cestovního 

pasu a cestovatelského deníku. 

 Poučení dětí o bezpečnosti: vnitřním řád a pravidla ŠD (učíme se rozlišovat 

povinnosti a zábavu).  

 Bezpečná cesta do školy (základy bezpečnosti při přesunu), bezpečnost při pohybu ve 

škole (přesun do jídelny, na chodbách, na dětském hřišti).  

 Upevňování vztahu k udržování pořádku ve vlastních věcech (aktovka, oblečení v 

šatnách…) a upevňování správných návyků (,,kouzelná slovíčka“, hygiena, stolování, 

úklid hraček).  

 Navazování a upevňování přátelství, kamarádských vztahů, snaha pomáhat druhým.  

ŘÍJEN  

,,Říjnová Evropa- domovský světadíl“  

 

1. Podzim v přírodě  

2. Barvy podzimu  

3. Příprava na Halloween  

 

 Seznámení se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody: vycházky po okolí, 

pozorování změn počasí a chování zvířat.  

 Vztah přírody a člověka: pracujeme s encyklopedií, články, společně si na toto téma 

povídáme.  

 Poznáváme Evropu- země, které do ní patří, evropská zvířata a příroda, nejznámější 

místa, jazyk a kultura jednotlivých zemí. 



 Sbírání lesních plodů pro zvířátka.  

 Hrajeme pohybové hry.  

 Tvoření podzimních koláží, dekorací, šperků a jiných výrobků z nasbíraného 

přírodního materiálu.  

 Příprava na hallowenskou párty: tvorba výzdoby, kostýmů aj. 

 I. oddělení ŠD vaří typické jídlo vybrané evropské země.  

 Podzimní prázdniny (29.–30. 10. 2019): poučení o BOZP před podzimními 

prázdninami.  

 

LISTOPAD  

,,Listopad v Asii, největším světadílu 

 

1. Známe pohádkové bytosti?  

2. Ať žijí duchové 

3. Není drak jako drak 

 

 Asie- vyprávíme si o počasí v jednotlivých částech Asie, zvířatech, zajímavých 

místech (Velká Čínská zeď aj.). 

 Učíme se toleranci a upevňujeme kamarádské vztahy: společné čtení pohádek a 

příběhů, tvoření pohádkových bytostí, pantomima- předvádění pohádkových hrdinů. 

 ,,Dušičky“: vysvětlení významu svátku, vzpomínáme na své blízké.   

 Vyrábíme strašidla, krmítka, otisky listů různými technikami. 

 Povídáme si o tom, jak se zvířata připravují na zimu a jak jim můžeme pomoci. 

 Drakiáda: vyrábíme draky a chystáme se na společnou drakiádu. 

 Využíváme prostory tělocvičny k různým míčovým a pohybovým hrám, případně 

tanci.  

 II. oddělení ŠD vaří typické jídlo asijské země.  

 

 

 

 

 



PROSINEC  

,,Rok s rokem se sešel, vánoční čas zase přišel“ 

 

1. Mikulášská nadílka  

2. Historie Vánoc  

3. Tři oříšky pro Popelku  

 

 Vánoce v jednotlivých světadílech– národní jídla, jak tráví lidé Vánoce v jednotlivých 

zemích, vánoční zvyky aj. 

 Mikulášské rejdění: dětská nadílka, hry, tanec.  

 Co pro nás znamenají Vánoce? Povídáme si o historii vánočních svátků a vánočních 

tradic. Posloucháme koledy, zimní pranostiky aj.  

 Povídáme si o našich přáních a píšeme dopis Ježíškovi. 

 Vánoční dílny: Vyrábíme si tři oříšky plné přání (do každého oříšku nakreslit jedno 

přání), tvoříme vánočních přání, ozdoby, dárky, zdobíme prostory ŠD.  

 III. oddělení ŠD vaří typické vánoční jídlo vybrané evropské země.  

 Vánoční prázdniny (23. 12. 2019–3. 1. 2020): poučení o BOZP před vánočními 

prázdninami. 

  

LEDEN  

,,Leden na Antarktidě“  

 

1. Vzpomínáme na Vánoce  

2. Zimní radovánky  

3. Mráz maluje na okna  

4. Bílá Olešnice  

 

 Antarktida, nejchladnější kontinent– jaký je život v zimě a ledu, arktický den a noc, 

polární zář, žijí zde zvířata a lidé? 

 Společné relaxování na koberci: povídáme si o zážitcích a dojmech z vánočních 

prázdnin, čteme a sledujeme pohádky a filmy se zimní tematikou.  



 Vyprávění o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím: co se nám v zimě 

může stát (úraz, nemoc), prevence, tísňová telefonní čísla, zásady první pomoci. 

 Společné zimní hrátky a sportování: hry a soutěže na sněhu, bruslení, bobování, 

koulování, tvoření ze sněhu…  

 Zimní tvoření: vytváříme koláže, sněhové vločky, vyrábíme kalendář, pracujeme s 

inkoustem a zmizíkem aj.  

 ŠK zkusí uvařit nějaké typické jídlo Antarktidy. 

 Těšíme se na lyžování. Účastníme se lyžařského kurzu v Olešnici.  

 ,,Pexesiáda“– celodružinová soutěž + ŠK. 

 

ÚNOR 

 ,,Únor v Severní Americe“  

 

1. Čistota- půl zdraví 

2. Ubrousku prostři se!  

3. Karnevalové rejdění  

 

 Severní Amerika- obyvatelé Ameriky, historie (objevení Ameriky a Kryštof 

Kolumbus), Kanada- kolébka hokeje… 

 Ve zdravém těle zdravý duch: zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena.  

 Ochrana zdraví: povídáme si o nemocech, příznacích, chováním v době nemoci, ale 

hlavně o ochraně před nákazou. 

 Sestavujeme zdravý jídelníček, povídáme si o zdravé výživě a zásadách stravování a 

stolování.  

 Co je masopust? Besedujeme o tradicích a zvycích masopustu. Zdobíme tělocvičnu na 

karneval. Vytváříme si masky.  

 I. oddělení ŠD vaří typické jídlo vybrané americké země. 

 Pololetní (31. 1. 2020) a jarní prázdniny (17.–23. 2. 2020) – poučení o BOZP před 

prázdninami. 

  

 



BŘEZEN  

,,Březnová cesta ze Severní Ameriky do Jižní“  

 

1. První pozdravy jara  

2. Zvířátka a jejich mláďata  

3. Kniha je můj kamarád  

 

 Jižní Amerika–Amazonský prales a jeho obyvatelé, ostré Mexiko, fotbalová 

Brazílie… 

 Zdobíme prostředí školní družiny výrobky s jarní tematikou.  

 Vycházky do jarní přírody: pozorování změn v přírodě, ochrana přírody, zvířata a 

jejich mláďata.  

 Zvyšování fyzické zdatnosti: sportujeme, hrajeme hry v tělocvičně i na hřišti.  

 To jsme všichni rádi, že jsme s knížkou kamarádi: seznamujeme s knihovnou, 

povídáme si o čtení, návštěvě knihovny, o naší nejoblíbenější knížce.   

 II. oddělení ŠD vaří typické jídlo vybrané americké země. 

 ,,Ponožkový den“: Světový den Downova syndromu (21. 3. 2020) 

 

DUBEN  

,,Duben pod africkým nebem“  

 

1. Svátky jara  

2. Naši malí kamarádi  

3. Čarodějnický rej  

 

 Afrika– její poloha, proč se jí říká kolébka lidstva nebo černý kontinent, rozdíly ve 

stylu a způsobu života, africké děti, jak pomáhat (adopce na dálku…). 

 Slavíme Velikonoce: povídáme si o velikonočních zvycích a tradicích, tvoříme 

výrobky s velikonoční tematikou (různé výtvarné techniky), jarní ozdoby do oken, 

malování jarní přírody.  

 Zvířecí mazlíčci v ŠD: vyprávíme si o našich zvířecích kamarádech, kreslíme je, 

modelujeme, ty menší si můžeme přinést ukázat.  



 Hádejte třikrát, děti! Kdo to letí na koštěti: vyrábíme čarodějnici a kostýmy, opékáme 

špekáčky.  

 ,,Den Země“ (22. 4. 2020): význam, úklid okolí školy. 

 Sportujeme na hřišti (různé pohybové hry na rozvoj koordinace).  

 III. oddělení ŠD vaří typické africké jídlo. 

 Velikonoční prázdniny (9.–10. 4. 2020): poučení o BOZP před velikonočními 

prázdninami. 

KVĚTEN  

,,Květen u australských protinožců“  

 

1. Naše maminka  

2. Jarní olympiáda  

3. Bezpečná jízda 

  

 Austrálie– velká města, zvířata pod australským nebem, život pod mořem, vynález 

bumerangu… 

 Beseda s cestovatelem– prales a jeho obyvatelé. 

 ,,Barevný týden“: každý den v týdnu má svoji barvu, do které se budeme oblékat. 

 Den matek: povídáme si o maminkách, co pro nás znamenají, co pro nás všechno 

dělají.  

 Vyrábíme dárečky ke dni matek.  

 Užíváme si jara na sluníčku: sportovní miniolympiáda, míčové hry, hry v přírodě, 

malování na chodník.  

 Na silnici bezpečně: opakujeme si pravidla silničního provozu, poznáváme dopravní 

značky. 

 ŠK vaří typické australské jídlo. 

 

 

 

 

 

 



ČERVEN 

 ,,Konec putování a nalezený poklad“  

 

1. Děti mají svátek  

2. Měli jsme se všichni rádi, zůstaneme kamarádi  

3. Prázdniny za dveřmi  

 

 Vracíme se domů– povídáme si o místech, která nás během cesty zaujala, která 

bychom chtěli o prázdninách navštívit. 

 Zábavné odpoledne pro děti: soutěže pro děti v přírodě i ve třídě, hádanky, tajenky, 

sportovní soutěže, taneční soutěže.  

 Nejsme líní: uklízíme, kompletujeme hry, stavebnice aj. v naší školní družině. 

Hodnotíme naše aktivity a chování v ŠD během celého školního roku.  

 Těšíme se na prázdniny: pracujeme s dětským atlasem, sledujeme různá cestopisná 

videa.  

 Za pomoci nasbíraných indicií nalezení pokladu. 

 Rozloučení se školním rokem za přítomnosti rodičů a bohatého programu dětí.  

 Letní prázdniny (1. 7. 2020–31. 8. 2020): poučení o BOZP před prázdninami. 

 

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI  

 Příprava na vyučování.  

 Konstruktivní, karetní a deskové hry.  

 Opakování zásad bezpečnosti a společenského chování.  

 Utužování mezilidských vztahů.  

 Sezónní činnosti (vycházky, sázení rostlinek, sáňkování aj.).  

  

Platnost od 2. 9. 2019         

Zpracovala Mgr. Regina Psohlavcová                     

Vedoucí školní družiny  

   


