Roční plán - školní družina 2021/2022
ZÁŘÍ
/žlutá – barva života, moudrosti, ale také změny/
Naše družinka – hledáme svého kamaráda
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS

-

LIDÉ KOLEM NÁS

-

-

MÍSTO KDE
ŽIJEME

-

ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

Poučení o bezpečnosti při vycházkách, hraní na školním
hřišti, při práci a hrách v družinové herně
Udržujeme čistotu a pořádek ve školní družině
Sportovní odpoledne na hřišti (hry na procvičení obratnosti,
rychlosti, přesnosti,…)
Dodržujeme hygienické návyky
Dopravní výchova – Pozor, děti na silnici
Škola začíná - seznámení dětí a rodičů s provozem ŠD a
jejím řádem; pravidla ŠD (tvoří si samy děti)
Výzdoba školní družiny a chodby - slunečnice
Společenské seznamovací hry (Pavoučí síť, Místo po mé
pravice je volné…) – seznamování, navazování nových
přátelských vztahů, chování ve skupině, starší pomáhají
mladším
Sebepoznávací hry – nakresli kamaráda, jak tě vidím já,…
Vyprávění zážitků z prázdnin, malování, výroba…
Moje příšera – použití vlastního jména k vytvoření příšery,
malování
zjišťujeme a seznamujeme se se zaměstnanci naší školy
(pedagogickými i nepedagogickými) - hrajeme si na některá
jejich povolání, vžíváme se do jejich pracovních rolí (na paní
učitelku, kuchařku, …)
Bezpečná cesta do školy - poučení o bezpečnosti při cestě
do a ze školy, kázeň v areálu školy, na ulici,…
Hrozen – motivace vinobraní (výroba, malba, zpěv)
Ovocný košík
zdobíme ŠD
Malujeme deštník – změny počasí
Vycházky do přírody, hry na zahradě a školním hřišti
Chování v přírodě
Poznávání okolí školy a obce
Soutěž o nejhezčí dýni

ŘÍJEN
/oranžová – barva veselí, optimismu a radosti/
Malujeme podzim
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS

LIDÉ KOLEM NÁS

MÍSTO KDE
ŽIJEME

-

ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

Navštěvujeme dětské a školní hřiště
Poslech lidových písniček, zpěv
Rozvoj estetického vnímání dětí, rozvoj jemné motoriky,
manipulace s předměty
Pohybové hry – malý, velký, hubený, tlustý; Hlava, ramena,
kolena, palce,…
Drakiáda – výroba draků
Rozhovory – popis a poznávání hodin, malování budíku,
hodin
Výroba vlastního kalendáře
Halloween - výtvarné práce
Společná četba knihy, následné převyprávění příběhu –
umět naslouchat druhým, neskákat si do řeči
Naučit se pomáhat si
Úcta ke starším a postiženým lidem
Strom přátelství
Týden plný zvířátek z lesa a okolí (Týden plný pohybu, her a
písní motivovaný zvířátky z lesa a okolí. Děti rozvíjejí svoji
fyzickou zdatnost a zdokonalují se v pohybových
dovednostech v oblasti hrubé motoriky)
Společná návštěva školních stránek – internet, spol. četba
brožury o škole
Třídíme odpad – zapojení dětí ze ŠD, třídění odpadu,
chování k přírodě, vztah a ochrana přírody
Jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže a
jiné výrobky
Den stromů- význam lesů, učíme se poznávat stromy
Panáčci a panenky z listů

LISTOPAD
/hnědá – barva země a pokory/
Moje tělo a zdraví
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS

-

LIDÉ KOLEM
NÁS

-

MÍSTO KDE
ŽIJEME

ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

-

Moje tělo a zdraví – radost z pohybu, otužování, režim dne
předcházení úrazům, poskytnutí první pomoci
Pohybové hry se zpěvem
Procvičíme si jazýčky, povídáme si o zdraví, vitamínech,
provedeme ochutnávku ovoce a zeleniny, podle zraku, čichu
Povídáme si o vhodném oblečení v souvislosti s počasím
Čistota půl zdraví – bacily útočí, ujasňujeme si hygienické
zásady, povídáme si o osobní hygieně a jejím významu,
vymýšlíme si „ popletený příběh“ o posloupnosti jednotlivých
úkonů osobní hygieny
Návykové látky, závislosti, počítače
Skáčeme přes švihadlo
Vzbudit u dětí zájem o knihy – četba pohádek, rozvoj řeči
Opadávají listy – pracujeme s listy
Malíř podzim maluje, barvičkami maluje – podzimní blok
úzce související s přírodou, pohybem a zdravím
Společenské a stolní hry – Člověče, nezlob se; kvarteto,
pexeso, domino, Romeo a Julie, Žloutek, Autobus,…
Hraní scének – chování lidí – v autobuse, pomoc starým a
nemocným lidem, u lékaře, mezi vrstevníky
Mezinárodní den nevidomých- procvičování smyslů
Detektivové – orientace ve škole a jejím okolí
Zpěv lidových písní
Náš dům – popisujeme dům, hovoříme o jeho uspořádání,
zařizujeme si náš pokojíček (koláž - stříhání, lepení,
sestavujeme různé varianty, celek dokreslujeme), stavíme
náš dům ze stavebnic, tvoříme prostorovou kompozici
z papírových krabic
Ježek – vyrábíme ježka pomocí přírodnin
Povídání o zvířatech + četba + výroba zvířátek
Kreslení tuží do mokrého – abstrakce

PROSINEC
/barva modrá – symbol moře, nebe, ale také povinnosti/
Čas myslet na druhé
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS

-

-

LIDÉ KOLEM
NÁS
MÍSTO KDE
ŽIJEME
ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

Hry na ledě, sáňkování, koulování, stavění sněhuláka
Pohybové hry a soutěže v tělocvičně
Nacvičování tanečků
Úsměv nám sluší - povídáme si o péči o náš chrup, správné
čištění zubů, malování
Brzy přijde Mikuláš a čert (integrovaný blok zaměřený na
seznamování dětí s předvánočními tradicemi, odstraňování
strachu z nadpřirozených bytostí)
Vánoce přicházejí (Poznáváme typické znaky zimy;
zdokonalujeme si pracovní a výtvarné dovednosti; máme
vědomí o životě zvířátek v zimě; poznáváme typické znaky
adventního období; umíme prožít vánoční atmosféru,
spolupracujeme na výzdobě svého prostředí)
Nastává vánoční čas – výroba, malování, zpívání vánočních
koled, vánoční zvyky
Výroba papírových přáníček, vystřihování vloček, vánoční
výzdoba ŠD a oken
Psaní Ježíškovi
Vánoční knihovna
Vánoční besídka pro důchodce + zhotovení dárečků a přání
Četba zimních pohádek – rozvoj řeči, převyprávění příběhu
Vánoční zvyky a tradice
Úklid družiny
Vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů

LEDEN
/bílá – barva čistoty, nevinnosti, ale také chladu/
Pohádky bydlí v knížkách – rádi čteme
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

LIDÉ A ČAS

-

MÍSTO KDE
ŽIJEME

-

ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

LIDÉ KOLEM
NÁS

Zimní radovánky- využíváme nadílky sněhu k pohybovému
hraní a stavbám ze sněhu
Důležitost zdravé výživy
Střídání ročních období – jak se správně oblékat
Umím vhodně využívat svůj volný čas
Vánoce, Vánoce odcházejí (umět vnímat, co si druhý přeje,
co potřebuje, vycházet mu vstříc; pozorně poslouchat,
sledovat se zájmem literární a hudební představení a
hodnotit svoje zážitky; porozumět slyšenému; naučit se
zpaměti krátké texty; sledovat a vyprávět příběh; projevovat
zájem o knížky)
Karneval – výroba masek
Hlavolamy, skládačky, rébusy, hádanky
Mráz maluje na okna
Ptačí strom
Četba pohádek (dobro, zlo)
Dramatizace pohádky
čteme na pokračování
Pexesiáda – soutěžní odpoledne v družině
Prožití vánočních svátků – vyprávění, kreslení
Sběr pohlednic s českými městy – vytvoření vláčku –
výstava v ŠD
Domácí mazlíček – výtvarné zpracování
Výroba z papíru, látky, vaty, korku, špejlí, kolíčků,…
Stavby ze sněhu

ÚNOR
Buďme k sobě hodní
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS
LIDÉ KOLEM NÁS

MÍSTO KDE
ŽIJEME
ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

-

Opičí dráha – rozvoj rychlosti, síly a obratnosti; malá
tělocvična, cvičení na nářadí
Zpěv známých písní s doprovodem kytary, klavíru
Hry na sněhu
Míčové hry - seznamujeme se s pravidly míčových her,
nacvičujeme vybíjenou a kopanou v tělocvičně
Dětské sudoku
Malování a výroba srdíček na svátek Valentina
Zhotovení dárečků k MDŽ pro seniorky
Kamarádi - kamarádské vztahy, malujeme portrét
kamaráda, vysvětlujeme si, proč jsou našimi kamarády, při
hře zjišťujeme, jak se známe – po hlase, pomáháme si,
tolerujeme se
Malování zimní přírody
Otisky prstů
Námětové hry – na uklizečky, na učitelky, na maminky
Zhotovení indiánské čelenky
Náramek a náhrdelník z papírových korálků
výtvarně ztvárňujeme přírodu v uvedených ročních
obdobích, snažíme se vtisknout hlavní znaky na základě
našeho pozorování, všímáme si barevnosti přírody
jednotlivých období

BŘEZEN
zelená – barva přírody, rovnováhy, klidu a naděje/
Já a moje rodina
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS

-

LIDÉ KOLEM
NÁS

-

MÍSTO KDE
ŽIJEME

ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

-

Pohyb s hudbou v tělocvičně a školní družině
Hry na zručnost a obratnost
Moje ruce – práce s otisky rukou
Poznáváme své tělo - pracujeme s encyklopedii o lidském
těle a jeho funkcích, na arch balicího papíru obkreslíme
obrys postavy a ukazujeme si jednotlivé orgány a části těla
Květiny – téma k malování a výrobě
Ukázka slunečních hodin v obci, ukázka spojena
s vycházkou
Rozkvetlé slunce – malujeme temperami a tuží
Velikonoce – tradice a zvyky, různé dekorace
Hry na téma rodina – Knoflíky – složení, funkce rodiny,
vztahy mezi členy
Domov a rodina - vyprávíme o životě v naší rodině (rodiče,
prarodiče, sourozenci,…), vyrábíme strom života (lepení,
stříhání malování,…), vyprávíme a popisujeme, jak trávíme
volný čas společně s rodiči (volné výtvarné zpracování)
MDŽ – dárek pro maminku, babičku
Vědomostní soutěže (kvízy, křížovky)
Výroba dárků pro děti k zápisu
Drnholec - ukazujeme si znak města, na vycházkách
hledáme zajímavosti našeho města, dominantní a památná
místa (náměstí, budovy, sochy, pomníky, vodní toky),
společně výtvarně zobrazujeme naše město, vytváříme
pohlednice, pomocí lega, stavebnic a kostek stavíme model
města
Poznáváme první jarní květiny, vycházky do přírody a na
školní hřiště
Vycházky – pozorování změn v přírodě (jaro)
Vymývaná klovatina – jarní téma

DUBEN
/šedá – barva neutrality a obyčejnosti/
Chceme čistou Zemi
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS

-

LIDÉ KOLEM
NÁS

-

MÍSTO KDE
ŽIJEME

-

ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

Rozvíjení smyslů – poznej podle chuti, hmatu, čichu
Ruce – rytmus rukou, každý si vymyslí nějaký rytmus
plácáním, tlučením, tleskáním apod. Postupné sladění všech
do jednoho rytmu, obtisky rukou – následné psaní vzkazů
své levé i pravé ruce
Dopravní výchova – bezpečnost na ulicích, dopravní značky
Aprílový den v družině (den naruby plný radosti, humoru,
smíchu a veselí) – skupinová práce
Malujeme duhu – používání barev
Jarní hrátky – vítáme jaro
hrajeme loutkové divadlo na téma pohádek a příběhů
Peníze - říkáme si, v jaké hodnotě známe bankovky, co je to
plýtvání (jídlem, penězi, energií, jak šetříme tyto hodnoty,
hrajeme si na obchod – co bychom mohli koupit za 10, 20
nebo 50 korun, používáme kouzelné slovíčko „prosím“ a
„děkuji“, učíme se zásady slušného chování
Čistá planeta
Úklid v okolí školy, na hřišti, ve školní družině, kde si děti
hrají; (hračky, stavebnice)
Květináč – zdobení ubrouskovou technikou + vypěstování
květiny (dárek ke dni matek)
Práce s časopisy

KVĚTEN
/barva růžová – symbol něhy, jemnosti a lásky/
Barevná paletka
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS
LIDÉ KOLEM NÁS
MÍSTO KDE ŽIJEME
ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

Procházky do přírody – chování v přírodě, poznávání
rostlin a živočichů – atlas
Hudebně pohybové hry, hry s pantomimou, poznávání
hudebních nástrojů a hra na ně
Pohybové a míčové hry
Jarní příroda, květiny, kvetoucí stromy – malba, koláže
Kuličkiáda
Maminkám k svátku – výroba dárečků, nové báničky,…¨
Pirátský poklad
Kvíz – stromy, květiny
Kvarteto – ptáci
Třídíme odpad – zapojení dětí ze ŠD, povídáme si o
nutnosti chránit přírodu, třídit odpad
Procházka k řece Dyji – význam vody, řek,…
Práce z papíru – jarní námět

ČERVEN
/barva červená – symbol životní síly a aktivní činnosti/
Na celém světě žijí děti
ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ

-

LIDÉ A ČAS
LIDÉ KOLEM NÁS

-

MÍSTO KDE ŽIJEME

-

ROZMANITOST
PŘÍRODY

-

Vaříme se školní družinou - ochutnávky, základy
správného stolování
Školní hřiště – pohybové hry a soutěže, kopaná,
schovávaná, panák,…
Dětské hřiště – průlezky, houpačky, kolotoč,…
Moje kolo, bezpečné prázdniny
Dětský den – soutěžní odpoledne v družině
Rozloučení se školním rokem
Stolní hry, společenské hry na koberci, didaktické hry,…
Uvědomujeme si, jak jsou znevýhodněni někteří lidé –
cvičíme hmat – poslepu určujeme předměty
Rasové rozdíly
Ukončení školního roku + úklid ŠD
Veselá škola – rozvoj fantazie, schopnosti orientace,
cvičení rytmu, rozvoj empatie; projekt
Hry ve volné přírodě
Modelování s inspirací v knize
Mozaika – ze zbytkového papíru
Moře – malujeme, zkoušíme novou techniku

Celoroční projekt CESTA KOLEM SVĚTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

září: zahájení projektu Cesta kolem světa - seznámení s mapou, globusem
říjen: Česká republika – náš domov, místo kde žijeme
listopad: Poznáváme Evropu
prosinec: Poznáváme Asii
leden: Poznáváme Afriku
únor: Poznáváme Severní Ameriku
březen: Poznáváme Jižní Ameriku
duben: Poznáváme Austrálii
květen: Poznáváme Oceánii
červen: Poznáváme Antarktidu

Celý projekt je zaměřený na hravé a poutavé poznávání naší planety Země. Děti se zábavnou
formou seznámí s nejdůležitějšími informacemi o konkrétním světadíle. Poznají její
obyvatele, tradice, kulturu, ale také zvířata, hory, řeky a mnoho dalšího.
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