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ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY  

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

ŠD při ZŠ Želešice pracuje podle Školního vzdělávacího plánu pro ŠD  „Děti v pohybu“. Každý 

den jsou součásti programu v ŠD pohybové aktivity dětí. Využíváme školní tělocvičnu a hřiště. 

Vycházky do okolí jsou pohybově a tematicky založené. 

 

Září: Poznáváme se 

− seznámení s prostředím ŠD, s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti, prevence infekčních 

onemocnění 

− kdo jsem a co mám rád, seznamovací hry v ŠD, hry na posílení přátelských vztahů mezi 

dětmi („Na jména, „Ptáčku, jak zpíváš“) 

− starší žáci pomáhají mladším 

− kontrola běžné hygieny, pravidla stolování 

− „Cesta do školy“ – dopravní výchova, základy bezpečnosti, hry a vycházky s dopravní 

tématikou 

− „Moje rodina“ – rodokmen, povolání,… 

− tematická kresba: inspirace četbou, vycházkami, „Vzpomínka na prázdniny“  

− učíme se nové pohybové hry na hřišti 

 

Říjen: Barevný podzim 

− přírodovědné vycházky, změny podzimní přírody, upevňujeme pravidla chování v přírodě 

− sběr lesních plodů pro zvířátka, podzimní ochutnávka ovoce a zeleniny, jedlé a jedovaté 

houby 

− podzimní soutěže - poznáváme podzimní plody, houby, soutěže s přírodninami (přenášení 

kaštanů, ořechový terč, slalom s bramborou,...) 

− vyrábíme z přírodnin (práce s listy, koláže, tisk…), netradiční výtvarné techniky, galerie 

podzimních prací 

− hry s napodobováním zvířat, pohybové hry („Na ovoce“, „Lov beze zbraní“, „Na zajíce“) 

− „Strašidelný Halloween“ -  hledání ztracených dýní, výroba strašidelného hradu, dýní a 

strašidel (různé výtvarné techniky) 
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− „Naše republika“ – státní symboly, historický mini koutek, významná místa, osobnosti 

− tělocvična – opakování pohybových her, upevňování pravidel, míčové hry, přihrávky 

 

Listopad: Média útočí 

− „Zuřiví reportéři“ - význam a vliv médií, hrajeme si na reportéry (připravujeme mini 

rozhovory s učiteli, spolužáky), zkoušíme komentovat aktuální události, učíme se, jak psát 

příspěvky do školního časopisu 

−  „Hádej, hádej hadači“ - hádanky, kvízy, doplňovačky, křížovky, jazykolamy, 

logopedické chvilky – cvičíme naše lenošné jazýčky  

− sv. Martin – kdo byl sv. Martin, tematické hry a kresba  

− „Turnaj ve stolních hrách“  

− dárky pro kamarády – zažehlované obrázky, přívěsky z bužírek, bambulky z vlny 

− hry na postřeh „Na kapitána“, „Co se změnilo“, „Kimova hra“, „Kolik přešlo“ 

− kolektivní hry v tělocvičně, pravidla fair play 

− příprava na vánoční jarmark 

 

Prosinec: Advent  

− „Čertovský týden“ - zábavné čertovské hry, tajná zpráva od Mikuláše, nadílka, malujeme 

peklo, výroba čertů, Mikulášů – práce s papírem, látkou, vlnou, v tělocvičně čertovská 

honička, „čertovský tanec“ - chůze, poskoky, rytmizace 

− atmosféra Vánoc –  advent (věnec, kalendář,…), vánoční symboly, zvyky a tradice 

(pouštíme lodičky, házíme pantoflí,...) 

− výrobky s vánoční tematikou, výzdoba družiny, školy 

− vánoční besídka, zpíváme koledy, nadílka v jednotlivých odděleních 

− v tělocvičně kotouly, šplh, překážková dráha, závodivé hry družstev 

 

Leden:  Bílá zima 

− „Zima za oknem“ - vycházky k řece Bobravě (pozorujeme činnost mrazu), poznáváme 

stopy zvířat, výrobky se zimní tematikou (různě techniky dle věku dětí), pokusy 

− život Eskymáků, zvířata S a J pólu – tematické hry, vyrábění 

− „Zimní radovánky“ - závody na kluzácích, stavby ze sněhu 
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− zimní sporty, naši známí sportovci 

− čajové odpoledne (odkud čaj pochází, jak se servíruje...) 

− „Družina má talent“  

− posilovací cviky a hry (koordinace, posílení svalů páteře...) 

 

Únor: Masopust 

− „Naše obec dnes a dříve“ – okénko do historie, významná místa (kostel, úřad, pošta), co 

dětem v obci chybí, stavíme město ze stavebnice, kreslíme mapu města (značení 

významných míst), navrhujeme poštovní známku, výroba znaku obce 

−  „Masopust“ – příprava na karneval, výroba škrabošek, klaunů na výzdobu tělocvičny, 

hry, soutěže družstev, tanec (makarena, ptačí tanec, mazurka...), ocenění nejhezčích 

masek, tombola 

− hrajeme si na návrháře kostýmů, pořádáme módní přehlídku 

− procvičení jemné motoriky (panenky, kofoláčci, maňásci...) 

− hrajeme si na cirkus – žonglování, …..cvičíme na hrazdě, kruzích, závěsná lavečka 

− pohybové hry - „Hututu“, „Šipky běhají“, dlouhé lano, padák 

− účast vybraných dětí na Superstar ŠD v Brně (v případě konání) 

 

Březen: Jaro klepe na dveře 

− „Příroda se probouzí“ - jarní vycházky, pozorujeme změny v přírodě, poznáváme jarní 

květiny (koutek přírody, práce s atlasem..), domácí mazlíček, skládáme květy (jednoduché 

origami), malujeme zvířátka a jejich mláďátka   

− „Knížka je můj kamarád“ - moje oblíbená kniha, z pohádky do pohádky aneb jak dobře 

znáš pohádky a knížky pro děti, dramatizace pohádek, pantomima, výroba záložek, vlastní 

knihy, vyprávění podle obrázků, ilustrace písniček, říkanek 

− „Velikonoce“ - velikonoční zvyky, tradice, různé techniky zdobení velikonočních vajec, 

velikonoční přání, sejeme osení, barevný týden 

− pohybové hry s tématikou zvířátka, přehazovaná, vybíjená 

 

Duben:  

− „Meteorologické okénko“ - kde se bere déšť, sníh, duha..., malujeme duhu, slunce v 



 

 

P01_2022_roční_plán_ŠD 

 

ROČNÍ PLÁN ŠD 
 

Verze č.: 1  

Počet stran: 

      5/6 

ročních obdobích (hra s barvami), pranostiky, přísloví, pokusy 

− „ Den Země“ - soutěž družstev, orientace v terénu, plnění úkolů (poznávání rostlin a 

zvířat, třídění odpadu…), ochrana přírody, „ekohry“- turnaj ve „Šprtecu“, „ekotvoření“ (z 

víček, CD, PET lahví), úklid hřiště a okolí školy 

− „Čarodějnický slet“ - vyrábíme čarodějnice, čarodějnická diskotéka (soutěže, hry, tanec, 

módní přehlídka...) 

− vyrábíme dárečky pro prvňáčky 

− procvičujeme pravolevou orientaci, propojení hemisfér 

− v tělocvičně cvičíme na žebřinách, se švihadly, míčové hry 

 

Květen: V zdravém těle zdravý duch 

−  „Letní olympiáda“ - lehkoatletické disciplíny, veselé závody 

− kuličkiáda, štafetové závody, opičí dráha, kolektivní sporty, „Přehazovaná“, hry na rozvoj 

postřehu, hry s padákem 

− „V zdravém těle zdravý duch“ - můj jídelníček, zdravá výživa, první pomoc, naše tělo, 

hry na rozvoj smyslového vnímání 

− státní záchranné složky – den s hasiči 

−  „Tancujeme v rytmu“ – taneční odpoledne s oblíbenými hity 

− vyrábíme dárky ke Dni matek 

− naši známí sportovci, oblíbené letní sporty, pantomima, kvíz, kresba 

 

Červen: Indiánské léto 

− „Za pokladem Velkého Medvěda“ - oslava Dne dětí, plnění úkolů, šifrované zprávy 

− projektový den – Indiánské léto – hry, soutěže, indiánské tvoření 

− cestování o prázdninách, rozličné dopravní prostředky, různé kultury 

− netradiční výtvarné techniky – batikování, malování triček 

− vyrábíme dárky ke Dni otců 

− „Barevný chodník“ - malujeme křídami  

− pohybové hry na školním hřišti, školka s míčem a švihadlem, frisbee, pétanque 

−  „Rozloučení se školní družinou“ - opékání špekáčků, vodní hrátky 

− Můj rok ve školní družině“ - hodnocení 
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Průběžně: 

− opakování a procvičování učiva formou her 

− opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

− zlepšování komunikace a společenského chování 

− pravidla stolování 

− pěstování kamarádských vztahů a tolerance 

− výchova k estetickému cítění 

− budování kladného vztahu ke sportu a tanci 

− společná četba, poslech pohádek v rámci poledního klidu 

− logopedické a hudební chvilky 

− hravé tematické projektové dny jednou za měsíc 

− celoroční hra Indiáni v I. oddělení 

− tandemová výuka (spolupráce s Rezekvítkem) 

− zapojení do projektu FÍHA-DÝHA 

 

V Želešicích 1. 9. 2022 

 

       Mgr. Iveta Schimmerová 

       vedoucí vychovatelka 

 

 

 

       Mgr. Jana Cacková 

       ředitelka školy 

 

 

Seznámení se směrnicí – podpis zaměstnanců 

příjmení a jméno podpis 

Mgr. Hradilíková Barbora  

Mgr. LIŠKOVÁ Bohdana  

Volgemutová Viktorie, DiS.  

 


