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II. ODDĚLENÍ  
 

Září  
Seznámíme se s řádem ŠD a vytvoříme si vlastní pravidla ŠD a budeme se je učit dodržovat. 
Připomeneme si, jak se máme chovat při cestě do školy, ze školy a při čekání na zastávce. 
Zaměříme se na výzdobu družiny, chodby školy, oken. Většinu času strávíme venku v 
přírodě, budeme sportovat, chodit na zajímavé procházky a poznávat své okolí.  
 

• Řád ŠD, pravidla ŠD 

• Školní družina – jedna velká rodina (seznamovací hry, hry na podporu dobrých 
vztahů) 

• Ukliďme svět, ukliďme Česko (21. 9.) 

• Máme rádi zvířata  (Světový den zvířat - 4. října). 
 

Říjen  
Činnosti zaměříme na pobyt venku, vypravíme se do lesa, budeme sbírat a poznávat různé 
přírodniny a využijeme je k drobným výrobkům. 

• Den stromů /20. 10. / výprava do lesa, hry o lese 

• Strašidla a strašidýlka (dýňování) 

• Školní zahrada – podzimní práce na zahradě 
 

Listopad   
Aktivitami budeme rozvíjet samostatnost dětí, upevňovat učivo formou her, soutěží a četby. 
Budeme využívat IT a počítače.  

• Drakiáda – pouštění a soutěže s draky 

• Sv. Martin  (11. listopadu)  

• Když padá listí (otisky listů, sběr, procházka, poznávání listů) 
 

Prosinec  
Seznámíme se s tradicemi Vánoc u nás i v okolních zemích. Slavnostně vyzdobíme družinu, 
vytvoříme drobné dárky pro rodiče a blízké. K pohybovým chvilkám budeme využívat 
tělocvičnu, v případě sněhových podmínek sáňkování, bobování. Po celý měsíc bude probíhat 
sběr tvrdého pečiva pro lesní zvěř. 
 

• Dětský výměnný bazar hraček 



• Zdobení vánočního stromku  

• Čertovský den / 5. 12. /  

• Výprava za zvířátky / krmelec/ 

• Vánoční den /20. 12. / 
 

Leden  

Vyprávění zážitků z vánočních prázdnin. Formou her budeme rozvíjet u dětí fantazii a 
představivost. Pohybové hry na sněhu, stavby ze sněhu.  

• Soutěže na sněhu a se sněhem 

• Rozjezdy pro hvězdy – ukaž, co umíš 
 

Únor  
Přitažlivou formou budeme procvičovat postřeh a podporovat tvořivé myšlení. Sníh 
využijeme k pokusům, závodům i relaxačním hrám. 

• Výroba „Valentýnek“/ Den sv. Valentýna 14.  2. / 

• Karnevalové veselí 

• PC hrátky 
 
 

Březen  
Naučíme se předcházet jarní únavě. Budeme pozorovat proměny přírody, rozvíjet estetické 
vnímání a cítění přírody, v případě dobrého počasí přeneseme většinu činností ven. Skákání 
panáka, přes gumu míčové hry, petangue, florball, teebal, freasbee, kroket. 

• Výrobky k MDŽ /8. 3. / 

• Velikonoční tvoření 

• Jan Ámos Komenský /Den učitelů 28. 3. /  

• Noc s Andersenem / 27.3. / 
 

Duben  
Velikonoční zvyky a tradice. Výzdoba družiny velikonočními motivy, pletení pomlázek, 
barvení vajec. Vycházky do okolí, budeme si vytvářet kladný vztah k přírodě (úklid okolí, 
třídění odpadků…). 

• Den zdraví /4. 4. / - základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc 

• Slet čarodějů a čarodějnic (soutěže, hry) 

• Zachraňme naší planetu - Oslavy Dne Země /22.4. / 
 

Květen  
Pohybové hry, soutěže, pozorování techniky na vycházkách. Výrobky ke Dni matek. 
Zábavné kvízy, rébusy. Prevence úrazů na kolech, kolečkových bruslích i v dopravě, umění 
poskytnout první pomoc. 

• Výpravy do přírody – hry, poznávačky 

• Výrobky ke Dni matek 



• Celosvětový úklidový den 
 

Červen  
Formou her, soutěží a kvízů si zopakujeme, co jsme se naučili během roku. Budeme si 
povídat na téma bezpečné sportování během prázdnin. 

• Oslava Dne dětí /1.6. /  

• Úklid stavebnic a her  

• Co bych chtěl zažít o prázdninách (tajné psaní) 
 

 


