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Celoroční plán činností školní družiny 
Školní rok 2018 – 2019 

 
Časový plán bude realizován jako celoroční hra pro žáky každého oddělení samostatně. Úkoly 
se budou plnit průběžně po celý rok, jsou určeny pro věkové kategorie 6 - 9 let. Všechna 
výchovně vzdělávací témata se prolínají (společenskovědní, přírodovědné, estetické, pracovní, 
tělovýchovné, hudebně pohybové). Konkrétní činnosti jsou zpracovány v týdenních plánech. 
Září 

- informativní schůzka s rodiči žáků 1. tříd 

- seznámení žáků s organizací ŠD a proškolení v BOZP v prostorách školy a při pobytu 

venku 

- hrajeme hry, ve kterých se poznáváme, osvojování pravidel společenského chování 

- učíme děti kreativně využívat svůj volný čas 

- poznáváme školu, okolí, orientace v čase, prostoru, bezpečnost v silničním provozu 

- péče o zdraví a hygienu, otužování, pitný režim, pohybové aktivity 

Říjen 
- zahájení činností kroužků 

- čtení na pokračování (celoročně) 

- pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin, výstavky, podzim na chodníku 

- ochrana přírody, třídění odpadu 

- pracovní dílna – tvoření z dýní 

- příprava programu vystoupení dětí na vánoční besídku v tělocvičně 

Listopad 
- strašidelný den s Hedvikou 

- sběr přírodnin – podzimní výstavky 

- výtvarná soutěž Drakiáda 

- divadlo pro děti Z Bedny 

- příprava vystoupení dětí na vánoční besídku v tělocvičně 

- tvořivá dílna - korálkování 

Prosinec 
- sportování v tělocvičně 

- hudební soutěže – rozlišování zvuků, poznávání a malování hudebních nástrojů 

- vánoční zvyky, tradice 

- výtvarně pracovní témata s vánoční tématikou 

- vánoční výstavky, pečení a zdobení vánočních perníčků 

- Mikulášská a Vánoční besídka 

- Vánoční besídka pro rodiče v tělocvičně 
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Leden 
- zimní hry a soutěže na sněhu, stavění sněhuláků 

- vyrábění karnevalových masek 

- dětský karneval 

- výroba krmítek 

- turnaj ve fotbálku 

- příprava na realizaci Projektu (únor – květen) 

Únor 
- nácvik písniček na pěveckou soutěž 

- zimní sportování, bobování, hry a stavby na sněhu 

- dramatizace pohádek, různých situací 

- divadlo Z Bedny 

- pěvecká soutěž, taneční soutěž 

- zaměření na estetickou výchovu - Projekt 

Březen 
- vycházky do okolní přírody, pozorování změn, určování prvních jarních květin 

- zvířata a mláďata 

- ochrana přírody, ekologická témata, přírodovědný kvíz 

- jarní výzdoba družiny 

- zaměření na etickou výchovu – Projekt 

- měsíc knihy – Můj kamarád 

Duben 
- velikonoční výstavky, symbolika velikonoc 

- výrobky na Kouzelný Krumlov 

- moje rodné město 

- čarodějnický den 

- výrobky k zápisu do 1. tříd 

- rétorika, řeč jako nástroj – Projekt 

- Den země 

Květen 
- sportování na hřišti, netradiční sporty 

- přírodovědná témata, vycházky – rozlišování stromů, výstavky přírodnin, soutěže 

- dárky ke Dni matek 

- turnaj ve fotbálku mezi odděleními - hřiště 

- vyhodnocení Projektu 
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Červen 
- Den dětí 

- veselá olympiáda 

- sportování na hřišti, Švihadlová princezna a princ 

- divadlo Z Bedny 

- slavnostní rozloučení se školním rokem, ukončení a vyhodnocení družinové hry 

 
Zpracovaly: Vlasta Průšová, Dagmar Smetanová, Bc. Jana Němečková 

 
 


