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Cíle ŠD  

Cíle školní družiny vycházejí z cílů základního vzdělávání a jsou naplňovány díky klíčovým 
kompetencím a daným tématům. Hlavním cílem je osobnostní a sociální výchova dítěte v 
jedince, který se bez větších problémů dokáže zapojit do běžného života. 
 
 
Osobnostní a sociální výchova : 
 
- komunikace - posilování komunikačních dovedností, komunikace v různých situacích 
jako je omluva, pozdrav, prosba, řešení konfliktů, vysvětlování, žádost, odmítání, 
komunikační dovednosti obrany proti agresi a manipulaci 
- mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy mezi žáky 
- kreativita - tvořivost a originalita nápadů při různých činnostech družiny 
- kooperace  - práce ve skupině, respektování pravidel skupiny, vedení, organizování, ale 
i podřízení se ve skupině, rozvíjení dovedností pro zvládání situací během soutěží, her či 
sportu 
- etická výchova - vést žáky prostřednictvím činností družiny k osvojování pojmů jako 
jsou odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování se navzájem, pomáhání si 
navzájem bez očekávání protislužby 
- formování životních postojů 
- zvyšování a upevňování sociálních dovedností 
- výchova ke zdravému životnímu stylu 
- ekologická a přírodovědná výchova – ochrana přírody, změny v přírodě, roční období 
 
 
Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho 
všestranný rozvoj. Nabízíme dětem různorodou zájmovou činnost, z nabízených aktivit si 
mají možnost vybírat dle vlastních potřeb a zájmů. Děti jsou motivovány k zapojování se 
do zájmových činností, nejsou k nim však nucené. 
 
 
 
 
 
Klíčové kompetence 
 
I. Kompetence k učení – učí se s chutí, započatou práci dokončí, klade si otázky a hledá 
na ně odpovědi, získané vědomosti dává do souvislostí, všímá si souvislostí mezi jevy, 
samostatně pozoruje a experimentuje, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a 
dalším učení, ví kde získat a vyhledat potřebné informace. 
 
 
II. Kompetence k řešení problémů- všímá si dění okolo, situace a problémy 
 se snaží pochopit, promýšlí a plánuje řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům 
nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně přichází na nová řešení, 
využívá logické myšlení, matematické postupy, započaté činnosti dokončuje. 
 
 
III. Kompetence komunikativní – žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit svůj názor, 



komunikuje bez ostychu, zapojuje se do diskuse, naslouchá druhým, umí se vyjádřit i 
písemně, využívá informační a komunikační prostředky, komunikuje kultivovaně. 
 
 
IV. Kompetence sociální a interpersonální – samostatně rozhoduje o svých činnostech 
a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, 
rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, 
dokáže se prosadit i podřídit – příjme kompromis, respektuje jiné, je tolerantní 
k odlišnostem mezi lidmi, umí být solidární, ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeúcty a sebeuspokojení. 
 
 
V. Kompetence činností a občanské – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, 
odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje 
si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, 
dbá na zdraví své i druhých. 
 
 
VI. Kompetence k trávení volného času – orientuje se v možnostech smysluplného 
trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své 
zájmy a koníčky v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže rozlišit a 
odmítnout nevhodnou nabídku na využití volného času. 
 
 
 
Obsahy a formy činností ve školní družině 
 
Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení, pořádá nebo spolupořádá 
příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje žákům i odpočinek 
a přípravu na vyučování. Dobu, kterou žáci pobývají ve školní družině, mohou využít 
k rozvíjení svých zájmů. 
 
 
Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména 
organizované aktivity zájmového vzdělávání. 
 
    • odpočinková, rekreační – poslechové činnosti, individuální hry, relaxace, stolní hry, 
hry s hračkami, konstrukční hry, lehké tělovýchovné aktivity, hry na dětském hřišti, školním 
dvoře 
 
    • příprava na vyučování – procvičování a upevňování probraného učiva, čtení, 
dramatizace, vyhledávání nových informací (internet, PC), výukové programy na PC 
 
    • rukodělná a pracovní činnost – práce s přírodními materiály, papírem, textilem, 
vlnou atd., využití různých pracovních činností,  vytváření dekorací k daným tématům, 
výzdoba školy, školní družin, bezpečnost práce, nářadí a náčiní, povolání ……... 
 
    • výtvarná činnost – tématické kresby, malby dané měsíčním plánem – využití různých 
výtvarných technik, práce s různými materiály, kreslení prsty, zátiší, zapouštění a míchání 
barev, koláže, tisk…… 
 
    • tělovýchovné  a pohybové aktivity – kolektivní hry a soutěže, průpravná cvičení, 
tělovýchovné chvilky, posilování tělesné zdatnosti, zásady fair-play, zásady bezpečnosti a 



hygieny při sportovních aktivitách, hry na čerstvém vzduchu, soutěživé hry, pohybové 
hry…………... 
 
    • hudební a taneční činnosti – opakování známých písniček, hry s písničkami – 
rytmus, dynamika, využití  hudební nástrojů (Orffovy nástroje), pěvecké soutěže, taneční 
hry a soutěže, dramatizace písničky, výroba hudebních doprovdných nástrojů 
 
 
    • literárně-dramatická činnost – dramatizace pohádky, loutkové divadlo, recitační 
soutěž, práce s dětskou knihou, četba na pokračování, výstavka knih, ilustrace knihy, kvízy 
 
    • přírodovědná a vlastivědná činnost – pozorování přírody, soutěže, kvízy, besedy, 
sbírání přírodnin, výstavky, rozvoj zájmu o přírodu, péče o zeleň, živá a neživá příroda, 
ekologie 
 
    • estetická a etická výchovná činnost  – je součástí všech ostatních činností, využívá 
metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy, probouzí zájem o četbu, 
poslech, dramatizaci, učí ohleduplnému chování, toleranci odlišností (věkových, 
pohlavních, rasových atd.) 
 
    • sebeobslužná činnost – zásady stolování, zásady osobní hygieny, péče o vlastní 
věci, pořádek v osobních věcech, zásady první pomoci, prevence proti úrazům, 
upevňování dopravních znalostí 
 
Příležitostné akce – nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností, je to vzdělávací, 
zájmová a rekreační činnost organizovaná nepravidelně podle potřeb dětí a možností ŠD 
(akce a projekty). 
 
Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při 
pobytu venku, spontánní hry v rámci ranní nebo koncové družiny, kdy jsou oddělení 
slučována. Je důležité správně podněcovat vlastní aktivitu žáků. Řízené a činnosti na sebe 
přirozeně navazují. Zajišťujeme vždy bezpečnost žáků. 
 
Odpočinkové činnosti – klidové činnosti, aktivní odpočinek (rekreační činnosti), 
tělovýchovné relaxační aktivity, vycházky, konstrukční úlohy, hry, dramatizace, četba. 
 
Příprava na vyučování -  didaktické hry, soutěže, tematické vycházky atd. 
Upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získávají v školním vyučování. 
Po dohodě s rodiči si můžou žáci starších ročníků vypracovat domácí úkoly (samostatná 
činnost). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provoz školní družiny 
 
 



 
 

Ranní provoz 6.40 – 7.40 hodin Ranní provoz školní družiny 

zajišťuje jedno oddělení. 

Odpolední provoz 11.40 - 15.00 hodin 

15.00 - 15.40 hodin 

Dvě oddělení školní družiny 

Oddělení sloučena v jedno. 

 
 
 
- v době ranního provozu školní družiny převládají odpočinkové činnosti, klidové hry, 
stolní hry, činnost podle individuálního zájmu žáka 
 
 
 
 
 
 
Odpolední provoz školní družiny 

Čas Druh činnosti 

11.40 – 12.40 (1. a 2. ročník) 

12.35 - 13.35 ( 3. - 5. ročník)                                       

Oběd – dochází k prolínání jednotlivých od-
děl. 

12.40 – 13.40 

13.30- 14.00 

Odpočinková činnost, volná činnost, rekre-
ační činnost, pobyt venku, besedy, vyprá-
vění 

13.40 – 15.00 

14.00 - 15.00 

Činnost podle školního vzdělávacího pro-
gramu školní družiny a tématického plánu 

 

15.00 – 15.40                                                                                   

Odpočinková činnost, volná činnost, po-
stupný odchod žáků domů, uspořádání her-
ního prostoru školní družiny 

 
- oddělení školní družiny je možno spojit, jedná se o ranní provoz a odpolední pro-
voz od 15.00 do 15.40 hodin, spojování je možné realizovat, ale zase jen za dodržení 

podmínky, že není překročen povolený počet dětí v oddělení. 

 
Měsíční plán 2021/2022 
 
Celoroční hra  „Povolání“ 
- měsíční hra – k daným tématům budou vybírána vhodná povolání 



- besedy - vlastní poznatky a zkušenosti dětí, tématické hry, dramatizace, výtvarné a 
rukodělné činnosti, plnění zadaných úkolů – získávání hracích peněz do soutěže 
- povolání našich rodičů 
- čím bychom chtěly být my 
- náročnost, důležitost jednotlivých povolání 
 
 
Celoroční soutěže „Šikulové“ 
- za splněné aktivity budou děti sbírat papírové koruny (peníze) různých barev, záleží za 
jakou činnost koruny získají 
- při jednotlivých činnostech dochází ke společnému zhodnocení a sebehodnocení, dva-
krát ročně odměníme aktivitu drobnými dárečky 
- formou soutěže se nám daří prosazovat  a upevňovat všechny klíčové kompetence, 
etickou výchovu v kolektivu, tvořivost, aktivitu 
 
 
Měsíční témata: 
  
– Těšíme se do školy. 
-  Na zahrádce. 
-  Procházka lesem. 
-  Čas Vánoc. 
-  Veselá zima. 
-  Jdeme do divadla. 
-  Jaro – příroda se probouzí. 
-  Na dopravním hřišti. 
-  Život v trávě. 
-  Cestujeme! 
 
 
Pravidelné měsíční činnosti: 
 
Odpočinkové činnosti – odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxační cvičení, 
odpočinkové činnosti na koberci, četba knih, časopisů, poslech hudby a pohádek, stolní 
hry, konstrukční úlohy, hry s hračkami, konverzace, divadlo, aktivity zaměřené na rozvoj 
sebereflexe, sebehodnocení, intrapersonální a interpersonální inteligence 
 
Sebeobslužné činnosti –  dodržování zásad osobní hygieny, zásady stolování, úklid 
pracoviště po ukončení jednotlivých činností,  seznamování se zásadami zdravého 
životního stylu, péče o zdraví, zevnějšek, osobní věci, první pomoc, prevence před 
úrazem, bezpečnost práce 
 
Sportovní a rekreační  činnosti -  kolektivní hry a soutěže, průpravná cvičeni, 
tělovýchovné chvilky, posilování tělesné zdatnosti, upevňování morálních zásad – pravidla 
fair play hry, pohybové aktivity na čerstvém vzduchu, míčové hry, pohybové hry, 
překážkové dráhy 

 
 
Září – Těšíme se do školy . (Povolání - Pracují ve škole) 
 
Vzdělávací cíl:  Zařazení dětí do kolektivu. Etická výchova - spolupráce v kolektivu, 
rozvoj komunikace, rozšiřování slovní zásoby, vyjasnění vztahu dítě – dospělý, osvojení 



základních společenských pravidel a návyků. Eliminace nebezpečí při práci, hře, na silnici. 
Osvojení metod práce s informacemi.  Rozvoj estetického cítění. 
 

• Naše škola - seznámení s prostředím ŠD a školy, poučení o bezpečnosti, 
seznámení s řádem školní družiny. 

• Cesta do školy a školní jídelny – základy bezpečnosti při přesunu, vycházce, 
orientace v okolí školy – beseda, soutěž ve znalosti dopravních značek. 

• Kamarádi, spolužáci -   seznamujeme se s prvňáčky, starší žáci pomáhají novým 
kamarádům, seznamovací hry, chování v kolektivu 

• Jak se správně chovat – kouzelná slovíčka, základy společenského chování, 
sebeobslužné činnosti, vytvoříme pravidla chování v ŠD 

• Sportovní činnosti – vycházky do okolí školy, pohybové hry v přírodě a na školním 
dvoře 

• Výtvarné činnosti – školní aktovka – kombinované techniky 

• Rukodělné činnosti – práce s papírem, drobným materiálem, textilem, přírodními 
materiály  – dekorace, výzdoba ŠD, školy 

• Literárně – dramatická činnost – didaktické hry – upevňování kolektivu, pantomima, 
krátké scénky, 

• Hudební činnost –  zpěv a poslech písní s tématikou povolání 
 

• Zahájení celoroční hry – „Povolání – Pracují ve škole“ 
- beseda, tématické hry, pantomima 
- výtvarné a rukodělné činnosti k danému tématu 

• Zahájení celoroční soutěže „Šikulové“ 
 
 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 

 
 
Říjen – Na zahrádce. (Povolání – zahradník/ce, traktorista…..) 
 
Vzdělávací cíl:  Rozšiřování  a upevňování vědomostí  z prvouky a přírodovědy -   
význam ovoce a zeleniny v našem jídelníčku, druhy zeleniny. Práce na zahradě a 
poli – sklízení plodin. Upevňování zásad správného stolování. Využití praktických 
zkušeností. 

 
 

• Vycházka do okolí školy – návštěva zahrady, pole, pozorování změn v přírodě 

• Příprav na vyučování - podzim na zahradě – plodiny, třídění ovoce a zeleniny, 
beseda, výstavka plodů, zdravý jídelníček, živočichové zahrad a polí 

• Významné dny – 20.10. Den stromů – význam stromů, třídění, tvoření koláží, využití 
přírodních materiálů 

• Den duchů – výroba masek, dekorací 

• Výtvarné  činnosti –  využití plodin (ovoce a zeleniny), kresba, malba, tisk – výroba 
tiskátek z brambor 

• Rukodělné činnosti – šití, práce s přírodními materiály, tvoření dekorací 

• Literárně – dramatická činnost – básničky, říkanky 



•  

• Celoroční hra - „Povolání – zahradník/ce, traktorista….“ 
- beseda, tématické hry, ukázka nářadí a náčiní 
- výtvarné a rukodělné činnosti 
 

 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 
 

 
 
 
Listopad –  Procházka lesem. (Povolání – myslivec, hajný) 
 
Vzdělávací cíl:  Rozšiřování  a upevňování vědomostí  z prvouky a přírodovědy-  
život v lese na podzim – proměna lesa, třídění stromů, význam lesa, živočichové. 
Utváření pracovních návyků při jednoduché činnosti, poznávání přírodnin. Rozvíjení 

vztahu k živé přírodě. Rozvoj individuálních schopností. 
  
 

• Ekosystém les –  živočichové, rostliny, houby, tvoření koláže – skupinová práce 

• Besedy k daným tématům – vlastní poznatky, encyklopedie, DVD, CD. 

• Výroba krmítka – přírodní materiály, výroba lojové koule 

• Drakiáda – výroba jednoduchého papírového draka, pouštění draků 

• Rukodělné a výtvarné činnosti- koláže, kresba, malba, práce s papírem, šití, využití 
přírodních materiálů 

• Literárně – dramatická výchova -  bajky, pantomima, loutkové divadlo 

• Hudební činnosti – poslech hlasů zvířat, ptáků. Ptačí kapela – Orffovy nástroje. 
 

• Celoroční hra  - „Povolání – myslivec, hajný“ 
- beseda, tématické hry, vycházka do lesa 
- výtvarné a rukodělné činnosti 
 
 
 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní,  k 
trávení volného času) 

 
 
 
 
 
Prosinec – Čas Vánoc. (Povolání -  kuchař/ka, pekař/ka, cukrář/ka) 
 
Vzdělávací cíl: Seznamování s lidovými tradicemi, vytváření citového vztahu k 
hodnotám, které vytvořili naši předkové. Význam rodiny. 
 

• Advent – beseda (vnímáme začínající atmosféru Vánoc, zvyky, koledy). 



• Mikuláš, čert, anděl – výroba dekorací z různých materiálů. 

• Vánoce – tradice, zvyky, historie.   

• Pracovní činnosti -  jednoduché nepečené cukroví (pracovní postup, bezpečnost při 
práci, nářadí, náčiní) 

• Hudební činnosti - pěvecká soutěž Do – RE – MI –  zpíváme koledy. 

• Ježíšek ve školní družině – posezení u čaje a cukroví, rozbalování dárečků. 

• Rukodělné a výtvarné činnosti- kresba, malba, šití, práce s papírem, přírodním 
materiálem - výzdoba školní družiny- dekorace, ozdoby, vánoční stromeček, 
papírový betlém…... 

 

• Celoroční hra – „Povoláni – kuchař/ka, pekař/ka, cukrář/ka) 
- beseda, tématické hry, příprava jednoduchého pokrmu 
- výtvarné a rukodělné činnosti 

 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 

 
 
Leden –  Veselá zima. (Povolání – lékař/ka, vědec, vědkyně) 
 
Vzdělávací cíl: Vnímání změn v přírodě  a porovnávání je se změnami v ostatních 
ročních obdobích. Posilování fyzické zdatnosti dětí v zimním období. Péče o osobní zdraví 
své i druhých. Prevence úrazu a bezpečnost při všech činnostech, které žáci provozují – 
ochrana svého zdraví. 
 

• Zima – roční období, pozorujeme proměny přírody – beseda, výtvarná činnost. 

• Lidské tělo – části lidského těla, fungování lidského těla, péče o naše zdraví, 
didaktické hry, vzdělávací pořady, hry 

• Zdravé otužování – prevence před nachlazením, jak se správně oblékat – módní 
přehlídka, pohyb na čerstvém vzduchu – beseda, didaktické hry, kvízy, skupinové 
práce, encyklopedie 

• Všechno se dá změřit – čas, teplota, hmotnost, objem – upevňování učiva prvouky, 
přírodovědy – názorné ukázky, měření, jednoduché pokusy, encyklopedie 

• Zimní sporty – beseda, představení jednotlivých zimních sportů, soutěže, pohybové 
hry 

• Turnaj ve stolních hrách – domino, pexeso, šachy, dáma – pravidla her 

• Rukodělné a výtvarné činnosti- tvoření dekorací k daným tématům - kresba, malba, 
šití, práce s papírem a drobným materiálem 

 
 
 

• Celoroční hra 
„Povolání – lékař/ka, vědec, vědkyně“ 
„ U lékaře“ - nemoc, úraz – co nás může ohrozit, základy první pomoci, důležitá telefonní 
čísla – beseda, hry, kvíz, nácvik jednoduchého ošetření poranění. 
„Povolání – vědec“ – Všechno se dá změřit, svět kolem nás – jednoduché pokusy, 
upevňování učiva prvouky a přírodovědy 
 

• Zhodnocení soutěže „Šikulové“ 



 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 
 
 
 

Únor –   Jdeme do divadla. (Povolání –  kadeřník, kadeřnice, módní 
návrhářka) 
 
Vzdělávací cíl: Rozvíjení dětské fantazie a představy. Etická výchova - seznamovat 
děti s krátkými literárními útvary a  kladně ovlivnit jejich emocionální vývoj. Umět 
projevovat citlivost a ohleduplnost, rozpoznat vhodné a nevhodné chování, podílet se na 
vytváření příjemné atmosféry v týmu. Estetická výchova. 
 

• Náš karneval, masopust – tradice, zvyky, beseda, vyrábíme masky a doplňky k 
nim, karnevalový rej  v tělocvičně (hry, soutěže, přehlídka, tanec), výtvarná soutěže. 

• Pohádka jako výchovný prvek - pohádkové odpoledne – hry, kvízy, soutěže, 
beseda. 

• Literárně – dramatické činnost  – dramatizace pohádky, scénky – situační, 
simulační a interakční hry,  příprava kostýmů, divadelní představení v tělocvičně, 
loutkové divadlo, čtení oblíbených pohádek. 

• Rukodělné činnosti – výroba  loutek – práce s textilem, papírem, atd. 

• Hry cvičící pozornost, postřeh, paměť. 

• Celoroční hra – „Povolání – kadeřnice, kadeřník, módní návrhářka 
– soutěž o nejlepší účes – přehlídka 
- návrh oděvu, kostýmů – divadlo, módní přehlídka, tématické hry 
 
 

( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, 
komunikativní, sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 

 
 
Březen -  Jaro – příroda se probouzí. (Povolání – knihovnice, spisovatel, 
ilustrátor) 
 

Vzdělávací cíl: Rozvíjení  estetického  vnímání a cítění při práci s knihou. Rozvíjení 
slovní zásoby, vyjadřovacích schopností.  Zdokonalování techniky čtení, vnímat melodii a 
rytmus. Pozorování a porovnávání změn v přírodě na jaře – upevňování učiva. 
 
 

• Probouzení přírody, na vycházkách sledujeme probíhající změny v přírodě, první 
jarní květiny, počasí – beseda, didaktické hry, výtvarná soutěže, vycházky. 

• Jak se budí semínko – výsev řeřichy a hrášku, pozorování klíčení, růstu 

• Zvířátka na jaře – zvířecí rodinky, mláďátka, domácí mazlíčci 

• 8.3. MDŽ – tvoříme dárečky pro maminky a babičky 

• „Máme rádi knížky“ - společná četba, výstavka knih, výroba záložky, výroba obalu 
knihy, ilustrace, výtvarná soutěž, didaktické hry 

•  Hudební činnosti -jarní zpívání – pěvecká soutěž DO – RE – MI – písničky o 
zvířátkách. 



• Významné dny v měsíci Březnu -  21.3. Světový den básní – recitační soutěž - -  
             -  28.3. Den učitelů- obrácená výuka 

• Rukodělné a výtvarné činnosti – tvoření dekorací k daným tématům 
 

• Celoroční hra – „Povolání – Knihovnice, spisovatel, ilustrátor“ 
– návštěva knihovny, výstavka knih, beseda 
- výtvarné a rukodělné činnosti 
 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 

 
 
Duben –  Na dopravním hřišti. (Povolání – policista, hasič) 

 
Vzdělávací cíl:  Osvojování a upevňování základů dopravní bezpečnosti, eliminace 
nebezpečí doma, v přírodě, při komunikaci s cizími lidmi.  Upevňování poznatků z výuky. 
Poznávání rozmanitosti a proměnlivosti živé i neživé přírody.  Upevňování pravidel chování v 
přírodě. Ochrana přírody. 

  

• Velikonoce – svátky jara, zvyky, tradice, tvoření dekorací z papíru, filce, drobného 
materiálu 

• BESIP – dopravní výchova, záchranářské složky – důležitá telefonní čísla 

• 22.4. Den Země -  ochrana přírody, třídění odpadu, úklid v okolí školy  - vycházka, 
beseda. 

• Výtvarná soutěž – Den Země – tvoření plakátů, výstavka. 

• Pracovní činnosti - úklid okolí školy, školního dvora, dětského hřiště, hry s ekologickou 
tématikou 

• Slet čarodějnic – hry a soutěže na školním dvoře, v tělocvičně, výtvarné činnosti 
 

• Celoroční hra „Povolání – policista, hasič“ 
„Na dopravním hřišti“ – vycházka s dopravní tématikou, tématické hry 
„ Hasič“ – beseda s dobrovolnými hasiči (SDH Novosedly), návštěva hasičské zbrojnice, 
výtvarná soutěž 
 
 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 

 
 

 
Květen –  Život v trávě. (Povolání – zaměstnání rodičů) 
 
Vzdělávací cíl: Upevňovat správné vztahy k rodině, rodičům a prarodičům. Respektovat 
a posilovat sociální a kulturní prostředí. Umět přijmout kompromis, respektovat dohodnutá 
pravidla a respektovat jiné, být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Upevňování učiva 
prvouky - pozorování života v přírodě, rozlišování stavby těla živočichů a rostlin, společné 
znaky živé přírody. 
 

• Den matek – překvapení pro maminky. 

• Umíme se chovat ? - zásady  slušného chování, pozdravení, umění naslouchat i 
odpovědět, rizikové chování v kolektivu, beseda, didaktické hry , výtvarná soutěž. 



• Život v trávě – vycházka, pozorování živé přírody, brouci, motýlci, rostliny 

• Rukodělné činnosti – práce s textilem, papírem a drobným materiálem. 

• Výtvarné činnosti – tisk, kresba, malba 

• Celoroční hra – „Povolání – zaměstnání rodičů“ 
- beseda – vlastní poznatky dětí, výtvarné činnosti – kresba, výstava 
- vycházka – návštěva výrobních podniků v naší obci 
- dramatizace, pantomima, kvízy 
 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 

 
 
Červen – Cestujeme! (Povolání – cestovatel/ka) 
 
Vzdělávací cíl: Umět účelně trávit volný čas, vybrat  si zájmové činnosti podle svých 
dispozic. Vyrovnávat se s problémem, výzvou, překážkou, soupeřem nebo situací. Vyhle-
dávání, osvojování a zpracování nových informací, poznatků. 

 

• Den dětí –  sportovní hry a soutěže. 

• Celoroční hra – „Povolání – Cestovatel“ – práce s mapou, kompasem, buzolou, 
plánování výletů, vycházky, zajímavá místa v okolí naší vesnice, bezpečnost při 
cestování, dopravní prostředky, fotografování ……... 

• Příprava na prázdniny – beseda, poučení o bezpečném chování během letních 
prázdni, opakování zásad slušného chování, 

• Úklid školní družiny – příprava na prázdniny, úklid hraček. 

• Zhodnocení soutěže „Šikulové“ 
 

 
( rozvíjené klíčové kompetence – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, 
sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času) 

 
 
 
 
 
 

Plán práce ŠD 2021/2022 

 
 
Celoroční akce ŠD 

 
Celoroční  soutěž – „Šikulové“ 
Celoroční hra  „Povolání“ 
Dýňování 
Den duchů 
Drakiáda 
Vánoce ve školní družině – vánoční tvoření 
Vánoční jarmark 



Stolní hry – turnaj – pexeso, šachy, dáma…... 
Karneval a masopust 
Divadelní  představení 
Máme rádi knížky – návštěva knihovny, čtenářské dílničky 
Den Země 
Den Matek – jarmark 
Vaření – příprava nepečených pokrmů 
Sportovní soutěže -  v  tělocvičně i venku 
Bezpečné chování   –   pravidla bezpečnosti, silničního provozu 
Pěvecké soutěže – DO – RE – MI, jarní zpívání, recitační soutěže 
Výtvarné soutěže –  výstavka výrobků a výkresů 
Celoroční hra – časopis Tečka 
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