
Celoroční plán ŠD 

ZÁŘÍ – JÁ A MOJE TŘÍDA

- Vzpomínáme na letní prázdniny – vytváříme prázdninové sluníčko

- S kým chodím do školní družiny?- malujeme netradiční portréty, 
hrajeme seznamovací hry

- Seznamujeme se s pravidly školní družiny

- Učíme se o bezpečnosti při aktivitách ve ŠD, v tělocvičně, v PC učebně,
v jídelně, na školní zahradě, na vycházce

- Zdobíme školní družinu 

- Stezka bosou nohou

- Oslava narozenin- napíšeme si narozeniny všech dětí a připravíme si 
narozeninovou nástěnku 

ŘÍJEN – PODZIM SE PROBOUZÍ

- Kouzelné houby- povídáme si o houbách, poznáváme nové druhy, 
vyrábíme druhové houby

- Podzimní lístky – cedulky se jmény

- Kamínkování- sbíráme kameny, na které pak malujeme

- Pomalované kamínky roznášíme po obci,  sledujeme kam putují

- Halloween – AKCE- Strašidelná noc ve školní družině

LISTOPAD – PADÁ LISTÍ

- Draci – pouštění draků, výroba malých podzimních dráčků

- Cvičíme hlavičky – hádankový turnaj, zkoušíme vymýšlet vlastní 
hádanky

- Podzimní louka- procházíme se do okolí školy, netradiční obtisky listů



- Land art – naše plátno je příroda 

PROSINEC – ČAS VÁNOC

- Pečeme vánoční cukroví – zadělávání těsta, vykrajování, zdobení 
perníčků, dbáme na bezpečnost a hygienu

- Zpíváme a učíme se koledy

- Zdobíme družinu vánoční tématikou

- Adventní čas – vyprávění o adventu, vánočních zvycích a tradicích

- AKCE- Vánoční besídka

LEDEN – ZIMNÍ RADOVÁNKY

- Vzpomínáme na Vánoce a Nový rok- malujeme ohňostroj

- Hrajeme si se sněhem a na sněhu- soutěže na sněhu, bobování, stavby
ze sněhu, povídáme si o bezpečnosti při hrách, zimních sportech

- Máme rádi sněhuláky- stavba sněhuláků, výroba sněhuláků, čteme 
pohádku „O sněhulákovi, který chtěl vidět léto“

- A já sám – malujeme autoportréty

ÚNOR – MASOPUST

- Výroba masopustních masek

- AKCE - Masopustní veselí, průvod masek, tanec

- Moje oblíbená kniha- povídání o oblíbených knihách, četba úryvků, 
vytváření vlastních ilustrací, návštěva obecní knihovny

- Naše tělo-  zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena,  bacily

- Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně
telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci

BŘEZEN- VÍTÁME JARO

- Probouzí se jaro- jarní tvoření 



- Modelujeme rostliny a zvířata, které jsou spjaté s jarem

- 22.3.2023 – Světový den vody – Zázrak jménem voda- povídáme si o 
vodě, hledáme vodu, tématické tvoření

- Velikonoce- povídáme si o velikonočních tradicích, výrobky s 
velikonočními náměty, zvyky, koledy, výzdoba družiny

DUBEN- MÁME RÁDI PLANETU ZEMI

- Pěstování bylinek - Jak roste rostlinka? – projekt - sledujeme, jak 
rostlina klíčí a roste, zakreslujeme, diskutujeme

- Den Země – projektový den v ŠD - ekologické chování v přírodě 
i v domácnosti  , tématické tvoření, třídíme odpad

- Staráme se o místo, kde si hrajeme- Velký jarní úklid družiny a 
dopravního hřiště, okolí školy

- Čarodejnice – vaříme lektvary z přírodnin

KVĚTEN – NAŠE RODINA

- Vyváříme jednoduchý rodokmen- strom rodiny, povídáme si o rodině

- Den matek- moje maminka- povídáme si o maminkách a vyrábíme 
dárky

- Domácí zvířata- kreslíme vysněné domácí zvíře, vyprávíme si o 
domácích zvířátkách, která máme doma

- Sportovní den – hrajeme míčové hry, jezdíme na koloběžkách, 
posilujeme své tělo, překážkový běh

ČERVEN- LETNÍ RADOVÁNKY

- Den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěží

- Výrobky na přání – tvoření na přání dětí

- Tvoření prázdninového deníku



- Hurá na prázdniny- uklízíme školní družinu, povídáme si o letních 
sportech a činnostech a bezpečnosti při nich

Činnosti, které se pravidelně opakují:

• Poučení o bezpečnosti před každou činností

• Pravidelný pobyt venku i v tělocvičně, odpočinková a rekreační činnost

• Správná hygiena, společenské chování

• Průběžná výzdoba školní družiny

• Opakování a procvičování učiva formou her a kvízů

• Příprava na vyučování

•Tematické vycházky do přírody

•Posilování přátelských vztahů

Roční plán práce školní družiny byl vypracován v souladu se Školním 
vzdělávacím programem školní družiny, obsahuje tematická zaměření 
jednotlivých období a poskytuje vychovatelkám náměty pro práci, vychovatelky
si náměty vybírají a doplňují podle konkrétních situací, potřeb a zájmů dětí a 
rozpracovávají je do různých činností pro různé věkové skupiny. K realizaci 
využívají všech metod a forem práce dle ŠVP ŠD, výchovně vzdělávací činnost 
probíhá v pěti oblastech, kterými se prolínají průřezová témata dle ŠVP ŠD.


