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III. ODDĚLENÍ  
Září
Barevný podzim
Seznámíme se s vnitřním řádem ŠD, adaptujeme se na školní 
prostředí, vytvoříme a naučíme se dodržovat pravidla v 
kolektivu ŠD, budeme rozvíjet kladný vztah ke škole a 
spolužákům. Připomeneme si, jaká jsou bezpečnostní pravidla 
při cestě do školy a ze školy. Často budeme chodit do přírody a 
pozorovat změny, které se dějí na podzim. Také si zasportujeme
a vyrobíme drobné dárky.

 Řád ŠD a pravidla ŠD
 Upevňování kamarádských vztahů, poznáváme se, 

pomáháme si
 Celosvětový úklidový den
 Ukliďme svět, ukliďme Česko
 Máme rádi zvířata

Říjen



Pozorujeme změny v přírodě, hrajeme si s větrem o závod, 
sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě, osvojujeme si 
správné stravovací návyky, připomeneme si důležitá výročí. 
Sportujeme na hřišti, na zahradě i v tělocvičně.

 Den stromů
 Pracujeme na školní zahradě
 Recyklujeme
 Uspávání přírody

LISTOPAD
Poznáváme barvy podzimu, chápeme význam a podstatu 
tolerance, vzájemné úcty, budeme hrát hry venku i v družině, 
soutěžit a učit se novým poznatkům.  Seznamujeme se 
s tradicemi podzimu u nás i ve světě.

 Tradice podzimu
 Barvy podzimu
 Sv. Martin
 Výpravy za poznáním

Prosinec
Bílá zima
Upevňujeme tradice a zvyky v období adventu, vyrábíme práce 
s vánoční tematikou, zdobíme školní družinu, rozvíjíme estetické
cítění, vkus i kulturní vnímání. Pokud bude bílá zima, sáňkujeme 
a řádíme na sněhu. Sbíráme tvrdé pečivo pro zvířátka.

 Zdobení vánočního stromku
 Den s čerty a anděli
 Výprava do lesa za zvířátky
 Vánoční den

Leden
Sledujeme zimní přírodu, vyrábíme s paní Zimou, rozvíjíme 
jemnou motoriku ruky, upevňujeme mezilidské vztahy (rodina, 



vrstevníci, společnost ) , vyprávíme zážitky z Vánoc, stavíme a 
skotačíme na sněhu.

 Zimní radovánky, závody a soutěže
 Velká hudební show pro všechny
 Sportovní a zábavné činnosti v tělocvičně

ÚNOR
Pomáháme zvířátkům i ptáčkům přežít zimu, užíváme si 
masopustní veselí, upevňujeme návyky správného životního 
stylu, procvičujeme postřeh a tvořivé myšlení, učíme se 
relaxovat. Plníme úkoly, recyklujeme.

 Únorové tradice, výroba dárků (sv. Valentýn)
 Masopustní rej masek
 Zimní radovánky 
 Procházka do lesa

Březen
Rozkvetlé jaro
 Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc, oslavujeme svátky jara,
vyrábíme dárky, povídáme si o změnách v přírodě, zdobíme 
školní družinu jarními výrobky, přemůžeme jarní únavu, 
zasportujeme si na hřišti, zahradě i v tělocvičně. Připravujeme 
zahrádku k jarnímu setí.

 Velikonoční tvoření
 Práce na zahradě
 Den učitelů
 Noc s Andersenem

Duben
Otvíráme dveře jaru, čteme, kreslíme a povídáme si o 
mláďatech v přírodě, upevňujeme poznatky o třídění odpadu a 



ochraně přírody, kouzlíme a čarujeme. Upevňujeme znalosti o 
našem zdraví, povídáme si o prevenci úrazů a první pomoci.  
Skotačíme venku. Upevňujeme velikonoční  zvyky a tradice.

 Den zdraví
 Čarodějnický rej 
 Výroba dárků k zápisu dětí do 1. ročníku
 Den Země

 

Květen
Vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky, poznáváme okolí a 
orientujeme se v přírodě, dodržujeme pitný režim, rozvíjíme 
slovní zásobu, hrajeme si venku, sportujeme, chodíme na 
procházky a poznáváme faunu a flóru našeho okolí. Pozor na 
bezpečnost při jarních radovánkách a pohybu na silnici.

 Výpravy za poznáním přírody, práce na zahradě, 
pozorování zvířátek

 Výrobky ke Dni matek
 Celosvětový úklidový den

 Červen
Veselé léto
Plníme dětská přání – MDD, posilujeme tělesnou zdatnost 
sportováním, osvojujeme si zásady fair-play, správného 
sportovního chování, těšíme se na prázdniny, povídáme si o 
bezpečném sportování a chování o prázdninách.

 Oslava Dne dětí
 Akademie
 Úklid družinky
 Hurá na prázdniny


