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Celoroční plán školní družiny 

 

Jaro, Léto, podzim, zima  

v družině je vždycky prima! 

 

 

Školní rok 2017 /2018 

 



CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V 

JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 

 

Září           

   
Navázání přátelských vztahů 

Seznamovací hry 

Pravidla společného soužití se spolužáky, bezpečnostní pravidla 

Seznámení s Vnitřním řádem ŠD 

Výzdoba družiny 

Úprava okolí školy, práce na školním pozemku 

Vycházky do okolí školy, hry na hřišti a v okolí školy, závodivé hry, honičky 

komunikativní hry 

Vyprávění o prázdninách, četba pohádek, bajek, ilustrace k četbě, společenské 

hry, hry dle výběru dětí, stavebnice 

Vycházky do lesa,  poznávání a sběr hub 

Výstava hub  



 

Říjen 

      

 

 

 

 

 

 

Podzim  v přírodě , vycházky do lesa, sběr přírodního materiálu, úprava okolí 

školy 

Poznávání jehličnatých a listnatých stromů, jejich šišek a plodů 

Význam lesa, chování v lese, ekologie 

Soutěž v poznávání hub 

Výroba obrázků z přírodního materiálu, vyhodnocení nejlepších prací 

Zvířátka z přírodního materiálu 

Podzimní výzdoba 

Narozeninový kalendář ŠD 

Četba knihy F. Nepila: Já pes Baryk, Už budeme hodní 

Dlabání dýní, dýňové lampičky (světýlka ze sklemic) 

Helloweenské odpoledne, soutěže, hry, tvoření 

 

 



Listopad 

 

 

 

           

 

 

 

 

Změny  v přírodě, práce na zahradách a polích 

Dušičky - význam svátku, vzpomínka na zesnulé 

Podzimní práce na zahradě, hrabání listí, úklid 

Vycházky do lesa, pozorování živočichů, jejich příprava na zimu 

Tradice Martin na bílém koni, Čert, Mikuáš a Anděl, Sv. Barborka… 

Pečení martinských rohlíčků 

Výrobky z přírodního materiálu 

Příprava zimní výzdoby školy a ŠD 

 

 

 

 

 



Prosinec 

 

         

         

 

 

 

 

Návštěva Mikuláše s anděly a čerty ve škole 

Výroba adventních věnců a světýlek 

Zimní výzdoba školy 

Vyprávění o Vánocích,České vánoční tradice 

Pečení vánočního pečiva 

Vycházka do lesa ke krmelci, nadílka pro zvířátka 

Výzdoba školní družiny 

Příprava drobných dárků a přáníček 

Návštěva vánoční výstavy v blízkém okolí 

Vánoce v družině- besídka 

 

 

 

 

 



Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyt v zimní přírodě, stavění sněhuláků, sáňkování, bruslení 

Malování do sněhu 

Malování zimní krajiny,zvířátek 

Hry a soutěže v tělocvičně 

Společenské hry 

Turnaj v šipkách 

Četba knihy K. Poláčka: Bylo nás pět 

Vycházky do lesa - pozorování stop zvířat 

Výrobky ze zimní tématikou - lední medvědi, tučňáci, sněhuláci…. 

 

 

 

 



Únor 

   

 

Zimní radovánky 

Sáňkování, bruslení, koulování 

Příprava drobných dárků k svátku Valentýna 

Masopustní tradice 

Příprava masek na karneval 

Výrobky na velikonoční jarmark 

Hry v tělocvičně, překážkové dráhy, hry s padákem, míčové hry 

Karneval v družině 

 

 



 

 

Březen     

    
     

Sledujeme změny v přírodě 

Poznáváme jarní rostliny 

Jarní výzdoba školy a družiny 

Příprava výrobků na Velikonoční jarmark 

Velikonoční blahopřání a výzdoba 

Velikonoční zvyky a tradice 

Hry na dětských hřištích 

Vycházky do lesa  

Návštěva velikonoční výstavy 

Vynášení Smrtky 

Návštěva farmy u Mertlíků 

 



Duben 

 

   

     

 

V měsíci bezpečnosti se zaměříme na znalost pravidel silničního provozu 

Poznávání značek 

Seznámíme se se zásadami správného  stravování, pitným režimem, aktivním 

odpočinkem 

Pozorujeme změny v přírodě 

Vycházky do lesa a okolí školy 

Hry na hřišti a koupališti 

Poznávání rostlin a živočichů 

Návštěva firmy s výrobou krmiv pro zvířátka 

 



 

 

Květen 

 

 

 

Svátek matek - výroba drobných dárků a přáníček 

Poznávání rostlin 

Soutěž v poznávání rostlin 

Jarní výzdoba družiny 

Procházky do okolí školy 

Šipkovaná v lese 

Hry na hřišti, soutěže rychlosti, obratnosti, míčové hry 

Sběr bylin 

Mlýn Dřevíček exkurze 

Bambifest-Déčko Náchod 

         



 Červen 

 

 

 

 

Práce na školním pozemku 

Sběr bylin 

Vyprávění o prázdninách, prázdninová přání 

Den  dětí ve školní druřině 

Vycházky do přírody 

Návštěva Mlýna Dřevíček 

Vyhodnocení sběru bylin 

Bezpečnostní pravidla o prázdninách 

Rozloučení s družinou- opékání, soutěže , hry… 

 

 



 

 

  Celoroční činnosti 

 pohybové hry na hřišti, v tělocvičně a v přírodě 

 sportovní aktivity, soutěže 

 míčové, běžecké a štafetové hry 

 vycházky do přírody 

 didaktické hry, hlavolamy, kvízy, testy, křížovky, hádanky 

 stolní a deskové hry, konstruktivní stavebnice 

 omalovánky, pracovní listy, kreslení, modelování, ruční práce 

 četba, práce s knihou, časopisy 

 tanec, zpěv, poslech hudby 

 výtvarná a pracovní výchova 

 skupinové práce 

 

 

   

 

 

 

 

Vypracovala vychovatelka : Jana Mlázovská 

      Martina Hladíková 

 

Dne 28.8.2017 ve Velkém Dřevíči 


