
Roční plán školní družiny 2016 – 2017

ZÁŘÍ:  Naše škola, naše družina

Zahajujeme nový školní rok, vítáme prvňáčky, hrajeme hry na seznámení s novými žáky, rozdělujeme 
žáky do jednotlivých oddělení.

Skřítek Poškoláček - poznáváme prostory školy, školní družiny, pátráme, co skrývají chodby, učebny, 
kdo ve škole pracuje, co je jeho náplní práce.

Organizace a režim školní družiny, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, co vše stihneme za celý 
den, náš rozvrh, kroužky apod.

Seznamujeme se s řádem školní družiny, s bezpečností v budově školy a na vycházkách.

Cesta do školy – povídáme si o cestě do školy a cestě domů, o základech bezpečnosti při přesunu, 
vyhledáváme na vycházkách bezpečnou cestu – přechody, chodníky.

Kamarádi kolem nás – vzájemná pomoc, čím si kamarádi dělají radost, žebříček hodnot, hry – 
poznáváme kamaráda po hlase apod.

Navazujeme přátelské vztahy za pomoci společných her, pravidla společného soužití. 

Sebeobsluha, stolování, hygiena, zásady zdravé výživy, vitaminy.

Bramboriáda – soutěže jednotlivců, bramborová tiskátka v módě.

Návštěva obecní knihovny (pravidelně každý měsíc) – beseda ke knize, seznámení s ilustrátory 
dětských knih, spisovateli. Dětská ilustrace.

Vlaštovčiny ptákoviny – sledujeme tažné ptáky, vyprávíme si, kam letí a proč, besedujeme nad 
obrázky, tvoříme.

ŘÍJEN:  Veselé barvy podzimu

Přírodovědné vycházky, poznáváme přírodniny, upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvíjíme 
vztah k přírodě, sbíráme přírodniny na výrobky a zvířátkům na zimu.

Tvoříme z přírodních materiálů, stavíme z přírodních materiálů v lese, vyřezáváme a zdobíme dýně.

Hrajeme hry v lese, zdoláváme přírodní nerovnosti, hrajeme hry s přírodní tématikou.

Dráček Šikula - drakiáda – soutěžíme, vyrábíme draky, zdobíme prostory školní družiny podzimní 
tématikou.

Uspávání broučků – vyrábíme broučky, uspáváme před dlouhou zimou písněmi, zakládáme ohniště, 
opékáme špekáčky, soutěžíme, hrajeme hry.



„Na kameni kámen“ – neživá příroda, prozkoumáváme půdu všemi smysly.

„Domácí ekologie“ – vyprávíme si o třídění odpadu, poškozování přírody, životního prostředí, 
hospodaření s vodou a energií.

Jablíčkové dny – soutěžíme, pečeme, otiskujeme, malujeme, tvoříme z jablíček.

LISTOPAD:  Ať žijí duchové

Zamykáme les – pořádáme výpravy do přírody, hrajeme hry v terénu.

Halloweenský karneval – s maskou je to veselejší, tancujeme, soutěžíme, veselíme se.

2. ročník družinové paralympiády – seznamujeme se s netradičními sporty, hendikepovanými 
sportovci, přiblížíme si olympiádu a paralympiádu v Riu, soutěžíme, hrajeme hry na pochopení 
postižených – tlučení hrnce, malování ústy, vedení nevidomého, závody po jedné noze apod.

Družinová galerie – malujeme, muchlujeme, vystřihujeme, vyrábíme.

„Vrátka do zahrádky“ – ovoce a zelenina na náš stůl, vyrábíme ovocný pohár.

Adventní dílničky pro žáky a rodiče – vyrábíme adventní věnce.

Rozsvěcování vánočního stromu ve vesnici – program. Zpěv, recitace.

PROSINEC:  Kouzelný vánoční měsíc

Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, tanec. Návštěva čerta, anděla, Mikuláše.

Jak to chodí u čertů – skládáme z papíru, koláž.

Adventní čas – vyprávíme si o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy, vyprávíme si naše 
rodinné vánoční příběhy.

Vyrábíme výrobky s vánočními motivy, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu.

Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk, zdobíme stromeček apod.

Připravujeme program na vánoční besídku.

Vánoční nadílka ve školní družině – rozbalujeme dárky od Ježíška.

LEDEN:  Sníh, led a mráz, to je zimní čas

Mráz maluje na okna – vyrábíme koláže, práce se zimní tématikou.

 Zimní sporty – bobujeme, sáňkujeme, bruslíme, soutěžíme na sněhu, stavíme ze sněhu.



Besedujeme o bezpečnosti při hrách a zimních sportech.

Střídání ročních období – besedujeme o správném oblékání. Soutěž Miss školní družiny.

Vyrábíme dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky.

Navštívíme zvířátka v lese, pomůžeme při dokrmování – kaštany, žaludy, zelenina.

Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou – to vše formou soutěží.

Naše vesnice dříve a nyní – navštívíme výstavu olomučanské keramiky, prohlédneme si staré kroniky, 
besedujeme, vyprávíme. Modelujeme z hlíny, barvíme.

Nejsme všichni stejní – vyprávíme si o dalekých zemích, jiných krajích, zvycích, sledujeme pohádku 
z jiné země, čteme, hrajeme hry jiných národů.

ÚNOR:  Ve zdravém těle zdravý duch

Sněhový sochař – stavíme stavby ze sněhu, vyzdobíme okolí školy ledovými sochami, soutěžíme.

Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena. Povídáme si o tom, co jíme, co jsou 
bacily a jak je zničíme, o péči o zevnějšek.

Lidé kolem nás – vyprávíme si o naší rodině, povolání rodičů, čteme z knih o rodičích, prarodičích, 
zpíváme, výtvarně vyjádříme člena rodiny. Vědomostní soutěž – „Kdo je to, co je to“.

Ostatky – vyrábíme masky, tancujeme, soutěžíme.

Vlastnictví – soukromé (neber, co není tvoje, půjčování, šetření, peněžní a citová hodnota), veřejné 
(nic nenič, na vycházkách hledáme projevy vandalismu, umíme se přiznat).

Nebezpečí a jeho rozeznání – cizí lidé, zvířata, provoz na silnici, injekční jehly, nápoje. Na modelových 
situacích zkoušíme naše chování a jednání, zjišťujeme, jak předcházet možným nebezpečím, 
seznamujeme se s důležitými tel. čísly, malujeme, soutěžíme, vypravujeme.

BŘEZEN:  Jarní pozdrav sněženky

Probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, loučíme se se zimou.

Probouzení broučků – budíme broučky uspané na podzim zpěvem, opékáme první jarní špekáčky. 
Správně a bezpečně rozděláváme oheň v přírodě.

Les – srdce přírody – užitek pro člověka, účinek na okolí, zvěř v lese, její význam, vyprávíme si, 
pozorujeme na vycházkách, hledáme v encyklopediích a knihách, hrajeme hry, vyrábíme, malujeme.

Březen, měsíc knihy – beseda o knihách, staneme se na chvíli ilustrátory i básníky, uspořádáme 
výstavku našich oblíbených knih, přečteme si zajímavé příběhy a pohádky.



Pohybem ke zdraví – soutěžíme (jednotlivci, družstva), hrajeme jarní hry (kuličky, tlučení špačka…). 

Chování mezi lidmi, pravidla slušného chování – kouzelná slovíčka, správné chování (návštěva 
obchodu, pošty), hry na rádia, televize, jazykolamy, básně, dramatizace (trénink správného mluvení), 
hry na vyřizování drobných vzkazů (vstupování do místnosti, chování ve školní jídelně…).

DUBEN:  Koulelo se vajíčko

Vyrábíme kraslice a velikonoční dekorace. Seznamujeme se s velikonočními zvyky a koledami.

Vítání jara – vynášíme smrtku ze vsi za doprovodu písní a hudebních nástrojů, kterou společně 
vyrobíme, učíme se písně, recitujeme.

Slet čarodějnic – vyrábíme čarodějnice, které společně upálíme, opečeme si špekáčky, hrajeme hry, 
soutěžíme, čarujeme a kouzlíme.

Hokus pokus – pokusy s vodou, sodou, barvivem. Hrajeme si na čaroděje.

Práva zvířat -  naši domácí mazlíčci, útulky pro zvířata, zvěrolékař, zatoulaní psi (nebezpečí!), výtvarné 
ztvárnění, modelování, výstavka, dramatizace.

Den Země – vyrábíme z plastu, vyprávíme si o tom, jak pomoci živé a neživé přírodě, uklízíme okolo 
školy.

KVĚTEN :  Jsme veselé děti

Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co vše doma 
dělají, jak jim pomáháme.

Štafetové soutěže, kolektivní sporty, mini olympiáda.

Malujeme na chodník – pohádkové postavičky, Večerníček.

Švihadlový princ a princezna – kamarádské zápolení, korunovace.

Okolí vesnice – na vycházkách navštívíme studánky, prozkoumáme žlutou stopu a panely na ní 
(historie obce), navštívíme Čertův hrádek, seznámíme se s pověstmi, které se váží k naší obci. 
Hrajeme pohybové hry v terénu a vědomostní hry.

Výlet na Máchův pomník – básně, pozorujeme okolí z nejvyššího bodu, určujeme světové strany.

První pomoc – ošetřujeme drobná poranění, zlomeniny, přenášíme zraněného, kontrolujeme 
lékárničku (co do ní patří, k čemu slouží), důležitá tel. čísla (trénujeme správný postup při oznamování
požáru, dopravní nehody, úrazu).

ČERVEN:  Letní radovánky 



Den dětí – zábavné odpoledne plné her, soutěží a odměn.

Školní výlet.

Školní akademie – program školní družiny (nacvičujeme).

Vycházky, sportování, koupání, pitný režim.

Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás. Jak jim předcházet.

Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme. Výtvarné ztvárnění.

Platné od 1.9.2016

Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy

 

 




