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„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“ 

ZÁŘÍ – seznamujeme se 
- Poznáváme nové prostředí (hlavní budova, prostory ŠD). 

- Stanovujeme si společná pravidla školní družiny. 

- Poučíme se o bezpečném chování v ŠD, okolí a o bezpečném přechodu z 1.stupně (zámku) do 

ŠD (hlavní budova) 

- Šikovné ručičky – výroba podzimního strašáka 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ – Co nás čeká a nemine? Začínáme si 

vyrábět zážitkovou knihu.  Děti otisknout svou dlaň 

Celodružinové akce:  
 Sportovní odpoledne na hřišti – seznamovací hry (I., II., III. oddělení) 

 Přírodovědná vycházka (I.,II.,III. oddělení) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

  
ŘÍJEN – strašidelný podzim 

- Sběr kaštanů (spolupráce s lesy ČR) 

- Vycházky v přírodě, sbírání přírodnin pro výrobu koláží, podzimních výrobků a skřítků. 

- Strašidelné tvořivé dílničky – barevná frotáž listů, výroba pavouků, duchů, dýní, pavučin 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ  - Malujeme strašidýlko dle fantazie.  

Založíme si barevnou frotáž listů. Poznáváme stromy podle listů. 

Co si upečeme, to si také sníme!  - Strašidelné pusinky(duch)/useknuté ruce 

 

Celodružinové akce: 
 „Kaštanová olympiáda“ (I., II., III. odd.) 

 Barevný týden – týdenní projekt (I., II., III. odd.) 

 Halloween – „Strašidla a příšerky“ (I., II., III. odd.) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

  

 



„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“ 

LISTOPAD  - veselý měsíc  
- Dětské vtipy 

- Vymýšlíme vtípky na konkrétní slova, rýmujeme, smějeme se 

- Odstraňujeme ostych, příprava šoumenů na vystoupení 

- Soutěž v jazykolamech  

- Vtipné fotografie s doplňky 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ  - Do knihy napsat nejoblíbenější 

jazykolam. Vtípky, rýmy,  veselé obrázky a vtipné fotografie 

Co si upečeme, to si také sníme!  - Tyčinky z listového těsta 

 

Celodružinové akce 
 Šouparáda (I., II., III. oddělení) 

 Módní přehlídka (I., II., III. odd.) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

 

PROSINEC – vánoční čas 

- Společné vyprávění o vánočním čase, zpívání koled, píšeme dopis Ježíškovi. 

- Vánoční dílničky (vyrábíme přáníčka, jmenovky, dárečky, ozdoby…) 

- Zdobíme vánoční perníčky 

- Vánoční příběh o skleněné ozdobičce 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ  - do knihy napsat/namalovat přání 

kamarádům. Jak se peče a nepeče cukroví, které mám nejraději…vánoční tradice 

Co si upečeme, to si také sníme!  - Vánoční perníčky a příprava nepečeného vánočního cukroví 

Celodružinové akce 

 „Slavíček 2020“ – pěvecká soutěž 

 Vánoční koncert (I., II., III. odd.) 

 Ježíšek v naší družině – vánoční nadílka (I.,II.,III. odd.) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

 



„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“ 

LEDEN – zimní radovánky 
- Společné koulení sněhuláků, zimní radovánky. 

- Netradiční trénink na olympiádu naruby aneb bude letos sníh…? 

- Tvořivé dílničky – zimní 3D krajinka, sněhuláci z papíru, vločky, zimní sporty 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ  - Do knihy napsat rozdělení zimních 

sportů na olympiádě, jak netradičně nahradíme zimní sporty… 

Co si upečeme, to si také sníme – Moučník zasněžený kokosem 

Celodružinové akce: 
 „Ptačí strom“ – zdobíme strom dobrotami pro ptáky (park, les) 

 Den se zájmovým kroužkem (I., II., III. odd.) 

 Zimní olympiáda – netradiční soutěžní disciplíny 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

  

ÚNOR – měsíc mobilních telefonů 
- Zajímavosti o mobilních telefonech, historie, budoucnost… 

- Soutěž psaní SMS na tlačítkovém mobilu. 

- Den bez mobilního telefonu (6.2.) 

- Šikovné ručičky a bystrý zrak – výroba vysněného mobilu z papíru 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ  - Do knihy zapsat co vše si pamatuji 

z historie mobilních telefonů, fotodokumentace: Jak rychle napíši SMS. 

Co si upečeme, to si také sníme!  - Ovesné sušenky s čokoládou 

Celodružinové akce 

 Karneval  2022 (I., II., III. odd.) 

 Kadeřník - Účes roku 2022 (I.,II.,III. odd.) 

 Zdravá svačinka (I., II., III. odd.) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

 



„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“ 

BŘEZEN – jarní móda a příroda 
- Jarní putování za prvními květinami, příroda se probouzí, jaro je tu! 

- Módní trendy, známe módní návrháře? 

- Jsme malí návrháři - Navrhujeme oděvy -tradiční i extravagantní. Vymýšlíme si pseudojméno.  

- Navrhujeme vzor na látku. 

- Vyrábíme oděvní koláže, realizujeme návrhy z látek, papíru a dostupných materiálů. 

- Samostatná příprava módní přehlídky na téma – Fantazii se meze nekladou. 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ  - do knihy vložíme zjištěné informace o 

módních návrhářích. Své návrhy oděvů, vzor látky. Foto záznam z módní přehlídky.  

Co si upečeme, to si také sníme!  - Jarní nádivka s kopřivou. 

Celodružinové akce 

 „Talent 2022“ - pěvecká a taneční vystoupení… (I., II., III. odd.) 

 Módní přehlídka (I., II., III. odd.) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

        

DUBEN – Velikonoční čas 
- Šikovné ručičky připravují velikonoční výzdobu a výrobky na velikonoční jarmark. 

- Velikonoce včera a dnes. 

- Tvořivé dílničky čarodějnic a čarodějů. 

- Malí básníci 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ  - Do knihy zapsat jaké známe velikonoce 

u nás a ve světě. Jakou básničku umím recitovat. Foto záznam čarodějnic a čarodějů. 

Co si upečeme, to si také sníme!  - Velikonoční sušenky 

Celodružinové akce: 
 Velikonoční jarmark – spolupráce ŠD se ZŠ a MŠ Mšec (I.,II.,III. odd.) 

 Recitační soutěž – I., II., III. odd 

 Den Země – úklid v okolí ŠD (I.,II.,III. odd.) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

  



„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“ 

KVĚTEN – poznáváme turistiku 
- Turistické značení. 

- Jak se chovat v přírodě. Nocování v přírodě, rozdělávání ohně, získávání vody… 

- Fotografie z výletů s rodinou. 

- KPZ (co to znamená, příprava) 

- Příprava turistické trasy v okolí školy. 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ – Do knihy zapsat nejdůležitější 

zajímavosti turistiky, značení a podobně … 

Co si upečeme, to si také sníme!  - Kinder řezy k oslavě dětského dne 1.června 

Celodružinové akce:  
 Fotbalový turnaj, atletické soutěže, vybíjená (I., II., III. odd.) 

 Za dobrodružstvím přírody (I., II., III. odd.) 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky) 

     

ČERVEN – budou prázdniny 
- Cestou necestou, výlety, bezpečnost, cílové destinace… 

- Umíme si sbalit na dovolenou? 

- Sportujeme v přírodě. 

- Naplánujeme rodině malý výlet? 

- Šikovné ručičky tvoří malé hračičky. 

Celoroční hra: SPOLEČNÁ CESTA POZNÁVÁNÍ A PŘÁTELSTVÍ – Do knihy napsat, kam bychom rádi jeli 

s rodinou na výlet? Loučení se s družinou – vzkazy kamarádům, foto… 

Celodružinové akce: 
 MDD – soutěžní odpoledne - (I., II., III. odd.) 

 Den se zájmovým kroužkem – ( I., II., III. odd.) 

 Poznávací procházky do přírody - (I., II., III. odd.) 

 Rodiče na grilu – setkání na zahradě, ohýnek, buřty, zpěv… 

 Kruh přátelství a kamarádství (družinové schránky – zhodnocení) 

 



„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“ 

 

Závěrečné zhodnocení průběhu školního roku, předání diplomů a odměn. 

 

 

Co nás ještě čeká během školního roku? 
o Výtvarné, pracovní a jiné soutěže na přání dětí 

o Besedy, exkurze, spolupráce s rodiči dle zájmu, možnosti a času 

o Prevence rizikového chování – dle potřeby v průběhu školního roku (viz. Kruh 

přátelství a kamarádství) 

o Tvořivý deník – rozvoj tvořivosti, sebedůvěry a schopnosti dobře se učit  

o O slovech vážně i vesele 

o Psychorelaxační hry a cvičení 

o Chvilka s knížkou – každý den po obědě, dle zájmu dětí 

o Koutek živé přírody – po dohodě s dětmi 

o Výtvarné umění, vyrábění, linoryt, malba, kresba 

o Koutek pečení 

 
V průběhu školního roku bude plán doplňován a upravován dle zájmů, nápadů a přání dětí. 

 


