Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2019/2020
Plán činností ve školní družině 1.-5. roč.
PODZIM
ZÁŘÍ
Naše království -Společně si prohlédneme naše království - pátráme, co skrývají chodby,
učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje. Podíváme se na školní hřiště,
seznámíme se s pravidly společného soužití ve ŠD, s pravidly při pobytu na školním hřišti,
bezpečnost. Seznámíme s novými kamarády- poznáváme kamaráda po hlase, podle nosu,…
Zahrajeme si pohybové hry na hřišti s pravidly, využíváme různá sportovní náčiní (obruče,
švihadla, míče,…). Vyrábíme medaile pro školkové kamarády na školní sportovní
dopoledne. Naučíme se písničku Když jsi kamarád.
Vzpomínáme na prázdniny- povídáme si o výletech, dovolených, využijeme při
zájmových činnostech
Cesta do našeho království- povídání o cestě do školy a cestě domů- základy bezpečnosti ,
při vycházce si všímáme dopravních značek , pohádky o dopravních značkách
Přichází podzim-podzim v knížkách a časopisech – pohádky, básničky, říkanky a ilustrace,
kvízy, doplňovačky, spojovačky,...Vyrobíme si větrník.
ŘÍJEN
Příroda kolem nás –Pozorujeme změny v přírodě. Vycházka do lesa, sbíráme kaštany,
poznáváme stromy, keře a jejich plody, plody léčivé a jedovaté, učíme se poznávat a
určovat houby. Přírodniny využijeme při zájmových činnostech, výroba draků. Práce na
zahradách, sklizeň ovoce a zeleniny- upečeme si jablečný strůdl.
Strašidelná škola – Vyrábíme strašidla z dýní a jiných přírodnin. Povídáme si čeho se
nejvíce bojíme, co všechno víme o pavoucích, netopýrech. Ve třídě si utkáme pavoučí síť,
vyrobíme pavoučka pro štěstí. Hledáme poklad ve škole - stezka odvahy.
Povídáme si o tradicích u nás v ČR – dušičky.
28.10. státní svátek
LISTOPAD
Zlaté ručičky – Připravujeme výrobky na školní vánoční jarmark, vyrobíme si adventní
věnec (návštěva květinářky v ŠD)
Advent začíná - Povídáme si o adventu, vyrobíme si adventní kalendář

ZIMA
PROSINEC
Čertovský týden – Vyrábíme postavu Mikuláše a čerta. Připravíme zábavné soutěže, kde
budeme dokazovat svoji šikovnost a nebojácnost. Popovídáme si, jaké známe pohádky o
čertech, četba čertovské pohádky (čteme s porozumněním a správnou artikulací z knih pro
poslech ostatním).

Po roce, jsou tu opět Vánoce – Povídáme si o vánočních zvycích, pečeme perníčky,
zdobíme vánoční stromek, seznamujeme se s vánocemi v jiných zemích. Posloucháme a
zpíváme vánoční písně a koledy. Vyprávíme si příběh z Betléma, malujeme Betlém.
Myslíme i na zvířátka- přichystáme krmítka pro ptáčky, sypeme jim do krmítka. Co jim
chutná x škodí.
LEDEN
Zimní radovánky – zimní zábavy dětí na sněhu, různá možná nebezpečí, vhodná místa pro
zimní hry- video zima bez úrazu, úrazy při sportech.
Cestujeme po světě – Cestujeme do severních zemí. Poznáváme, kdo všechno tam žije a
jak se umí bavit. Čteme knihy o Eskymácích, vyrábíme jejich obydlí, zvířata, naučíme se
písničku J.Nohavici -Gronská zem (s videem o zemi).
ÚNOR
Olympiáda– Vyprávíme si o významu a symbolu olympijských her. Na internetu
vyhledáváme naše nejlepší sportovce, seznamujeme se s osobnostmi OH. Uspořádáme
sportovní soupeření, připomínající olympijské disciplíny (paralympiádu) a zkusíme si, jak to
zvládneme my. Uvědomujeme si znevýhodnění našich postižených kamarádů a zkoušíme
jak to mají těžké, a jak jim máme pomáhat.
Hádání – hlavy lámání – Hlavolamy, kvízy, hádanky, trénujeme pexeso na pexesiadu.
Ukaž, co umíš – stavíme ze stavebnic modely, stavebnice geomag, vyrobíme si masopustní
masku na karneval, tančíme na hudbu – karnevalové odpoledne

JARO
BŘEZEN
Svět pohádek aneb s knížkami jsme kamarádi- čteme knihu na pokračování – Pohádky z
vesmíru, seznamujeme se s planetami,….
Kosmická cestovní kancelář – nekonečný vesmír – pokračujeme z března, vyrábíme a
malujeme na téma vesmír, hvězdný výlet - hra, výroba rakety, hry s vesmírnou tematikou
21.3. První jarní den – pozorujeme změny v přírodě na jaře, poznáváme první jarní
květiny, vycházka do přírody.
DUBEN
Svátky jara – Velikonoce – výrobky s velikonočními náměty, zvyky, výzdoba
herny.
Čáry máry- budu hercem, kutilem- nacvičujeme scénář pohádky na Den matek, tvoříme
kulisy ,výzdobu na vystoupení pro maminky.
Čáry máry ….. – Slet čarodějnic, soutěžní odpoledne, zkusíme si čarodějnický lektvar,
vyrábění a malování k tématu.
KVĚTEN
Příroda kolem nás- Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě,
připomeneme si důležitost třídění odpadů, důležitost vody v přírodě, určujeme a poznáváme
jarní květiny, vyhledáváme do herbáře…
Žijeme sportem- trénujeme atletiku na závody.

Týden zvířecích mazlíčků v družince – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích
mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme,...

LÉTO
ČERVEN
Den dětí –zábavné odpoledne plné her a soutěží.
Poznáváme vodu všemi smysly-povídáme si o nebezpečích a nástrahách kolem vody,
seznámíme se s obyvateli potoků, rybníků… Kreslíme a vyrábíme „život ve vodě i na
vodě“.
Hurá, budou prázdniny – kam pojedeme na prázdniny, co nás čeká, společný úklid,
třídění her ve ŠD, hledání pokladu.

