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ZÁŘÍ –  NAŠE ŠKOLA 

 naše škola, naše družina, naše město, bezpečná cesta do školy a po jejím okolí, poznáváme 

nejbližší okolí školy – dopravní značky 

 seznamujeme se se školou, družinou, pravidly soužití ve školní družině, seznamujeme se se 

spolužáky, poznáváme nové prostředí 

 upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti 

 rozvíjíme kladný vztah ke škole, k učení, ke spolužákům 

AKCE: zážitky z prázdnin 

 míčové hry na hřišti, doplnění výzdoby ŠD 

 

ŘÍJEN – CO PŘINÁŠÍ PODZIM, PROMĚNY PŘÍRODY 

 získáváme kladný vztah k přírodě, snažíme se porozumět jejím změnám (počasí) 

 chutě a barvy podzimu – poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti, vůně, modelujeme ji 

 využití přírodnin při výtvarných a rukodělných činnostech 

 podzimní zvyklosti (pouštění draků) 

 rozlišování směrů (pravolevá orientace, blízko – daleko apod.) 

 HALLOWEEN – výroba strašidelných lampionů, beseda o tomto svátku 

AKCE: drakiáda – výroba a pouštění draků 

 tematické vycházky do přírody 

 bramborový den – výroba tiskátek 

 dušičky aneb trochu tajemna ve školní družině 

 

LISTOPAD – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ, DNY SE KRÁTÍ 

 chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty 

 sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě dárků a zvířátek 

 orientujeme se v čase (zima už je za dveřmi) 

 připravujeme se na zimu, jak pomoci zvířátkům přečkat zimu, různé druhy krmítek 

 čísla a tvary kolem nás 

 rozvoj samostatnosti, pohotovosti a aktivity 

 příběhy se zvířecími hrdiny  

 blíží se advent 

AKCE: soutěž v luštění křížovek, rébusů 

 výtvarné a literární zaměření na téma podzim 



 příroda – práce s knihou, soutěž ve skoku přes švihadlo  

 

PROSINEC – KOUZLO ZIMY A VÁNOC, TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

 rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání (oblast hudební, výtvarná, literární) 

 vyrábíme adventní věnec 

 upevňujeme tradice v období adventu (Mikuláš, Barborka, Vánoce u nás a jak slaví Vánoce 

jinde) 

 zkoušíme vánoční zvyky, zpíváme koledy 

 vyrábíme vánoční ozdoby, přání a dárky 

 zvířátka o Vánocích 

AKCE: vánoční zvyky a tradice 

 adventní dílna – výroba vánočních dekorací 

 Mikuláš – čertí bál, zdobení stromečku  

 

LEDEN – PANÍ ZIMA, ZIMNÍ ČAS 

 nový kalendářní rok – výtvarné činnosti, beseda 

 Tříkrálová sbírka – zdůrazňujeme význam této tradice 

 vycházky do zimní přírody (sledujeme stopy zvířat) 

 rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky 

 zpracováváme symboly zimy (sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky, rampouchy,…) 

 rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní oblasti 

 zimní radovánky (koulovačky, bobování apod.) 

 

ÚNOR – MASOPUST, SVĚT POHÁDEK 

 vyprávíme si o masopustu, masopustní zvyky 

 vyrábíme si karnevalové masky 

 pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu  

 vyrábíme přáníčka k svátku sv. Valentýna 

 učíme se telefonní čísla a správný postup při volání pomoci 

 z pohádky do pohádky – poslech, čtení, vyprávění, výtvarné činnosti, hry, dramatizace 

 zdraví – upevňování návyků v oblasti zdraví (předcházení nemocem a úrazům, zdravý životní 

styl) 

AKCE: masopustní karneval – obličejové masky 

 práce s knihou – encyklopedie 

 

BŘEZEN – JARO PŘICHÁZÍ, SVÁTKY JARA, MĚSÍC KNIHY 

 besedy o změnách v přírodě (jarní květiny – zvířátka na jaře, mláďátka, ochrana zvířat, užitek,…) 



 kreslíme návrhy obalů knih, čteme úryvky z oblíbených knih 

 osvojujeme si správné stravovací návyky, dodržujeme pitný režim 

 připomínáme Den učitelů (vyrábíme přání) 

AKCE: výtvarná soutěž – nejmilejší pohádkový hrdina 

 výzdoba družiny jarními symboly 

 

DUBEN – APRÍL, VELIKONOCE, MĚSÍC BEZPEČNOSTI 

 pravidla silničního provozu (kolo, dopravní značky, bezpečnost) 

 kreslíme a učíme se dopravní značky 

 zdokonalujeme chování na chodníku, na silnici, na přechodech,… 

 diskutujeme o následcích dopravní nekázně 

 získáváme znalosti z první pomoci 

 Den Země – vycházka do okolních lesů, sběr odpadků 

 Den ptactva – poznáváme ptáky na obrázcích, povídáme si, jak se o ně staráme 

 jarní lidové tradice – Velikonoce, čarodějnice (beseda, výtvarné náměty, pletení pomlázek, 

malování vajíček) 

AKCE: dopravní tématika – bezpečnost na silnici 

 Velikonoce – výtvarné dekorace, zvyky, koledy 

 výroba nejpovedenější kraslice a čarodějnice 

 

KVĚTEN – KDE JSEM DOMA, MOJE MAMINKA 

 Den matek – vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky 

 besedujeme o tom, co všechno pro nás maminky dělají a co pro nás znamenají 

 Co je to doma? – vyprávění, beseda, povídáme  si o rodině (kdo všechno do ní patří atd.) 

 pravidla slušného chování  

 mláďátka v přírodě – čteme, povídáme si a kreslíme 

 chápeme podstatu a důležitost ochrany přírody a zlepšování životního prostředí 

 upevňujeme poznatky o likvidaci a třídění odpadu 

 pranostiky k Máji, přísloví a pořekadla, hádanky, zábavné soutěže 

AKCE: výroba dárků ke Dni matek 

 hádankový den (hádanky, zábavné soutěže, kvízy,…) 

 sportovní odpoledne (turnaje, soutěže o ceny) 

 

ČERVEN – SKOK DO PRÁZDNIN, HURÁ NA PRÁZDNINY 

 Den dětí – jak bychom změnily svět 

 posilujeme tělesnou zdatnost sportováním  

 osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování 



 hovoříme o chování v krizových situacích (setkání s cizím člověkem, zvířetem, zásady první 

pomoci, důležitá telefonní čísla apod.) 

 kam na výlet na prázdniny, léto v přírodě 

AKCE: jak si představuji nejhezčí prázdniny 

 povídání o volném čase – režim dne 

 výtvarné činnosti s letní tématikou  

 

 

Plán není uzavřen a bude průběžně doplňován.  
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