
 

 

Roční plán činnosti školní družiny 
pro školní rok 2022- 2023 
 

1. oddělení: Lenka Prčíková 
2. oddělení: Bc. Hana Horáková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pestrý podzim (září, říjen, listopad) 
Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní 
a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, 
poslech hudby, animované pohádky… 

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže, cvičení, tanec, 
sezonní hry, pobyt na dětském hřišti… 

Společensko zájmové činnosti – režim a provoz školní družiny, 
kázeň, bezpečnost, zásady slušného chování (zdravení, požádání, 
poděkování), chování ve školní jídelně, školní družině, na veřejnosti, 
bezpečná cesta ze školy (pravidla pro chodce), vztahy mezi dětmi, 
vzájemná tolerance, významné dny… 

Přírodovědné zájmové činnosti – vycházky do přírody, podzimní 
měsíce, proměny přírody, sklizeň ovoce a zeleniny, poznávání 
stromů, listů, hub, stěhovaví ptáci, zvířata na podzim, ovoce 
a zelenina-vitamíny, poznávání a sběr přírodnin, přírodovědné 
hádanky a kvízy, práce s encyklopedií… 

Sportovní zájmové činnosti – bezpečnostní návyky v tělocvičně 
a na hřišti, průpravná cvičení s míčem, závody v družstvech, míčové 
hry – florbal, kopaná, vybíjená… 

Esteticko-výchovné zájmové činnosti – tematické kreslení-zážitky 
z prázdnin, můj kamarád, otisky (listů, ovoce, zeleniny), houby, tažní 
ptáci, stromy, sklenice s přírodninami, strašák… 

Pracovně zájmové činnosti – sběr přírodnin, práce s přírodními 
materiály, výrobky z vlny, ubrousková technika, práce s modelínou, 
navlékání plodů, podzimní skřítci, zdobení tykví, obrázky 
z přírodnin, skládanky z papíru, konstruktivní hry… 

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, četba, 
jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, 
údržba penálu... 

Akce: Vycházka do obce (sledování dopravních značek, správné 

                                         přecházení, významné budovy) 

           Vyrobíme ovocný salát (salát ze sezónního ovoce) 



Pohádková zima (prosinec, leden, únor) 
Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní 
a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, 
poslech hudby, animované pohádky… 

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže, cvičení, tanec, 
sezonní hry, sáňkování, bobování, koulování, hry na sněhu, 
sněhové cesty, hod sněhovou koulí na cíl, stavby ze sněhu... 

Společenskovědní zájmové činnosti – příprava adventu, 
sv. Mikuláš, vánoční zvyky a tradice, obdarovávání blízkých osob, 
Nový rok, Tři králové, pranostiky, masopust… 

Přírodovědné zájmové činnosti – vycházky do přírody, zimní 
měsíce, proměny přírody, zvěř v zimě, zimní spáči, pozorování 
a krmení stálých ptáků, stopy ve sněhu, jehličnaté stromy (plody), 
otužování, cvičení, lidské tělo, zdravá strava, proměny počasí, 
soutěže s přírodovědnou tematikou 

Sportovní zájmové činnosti – sportování v tělocvičně, hry 
na průpravu rychlosti, obratnosti a vytrvalosti, kruhy, lavičky, 
balanční úseče, míčové hry… 

Esteticko-výchovné zájmové činnosti – vánoční koledy, písně 
se zimní tematikou, tanec podle hudby, dramatizace pohádek, 
obrázky se zimní tematikou – vánoční stromeček, kapr, čert, 
Mikuláš, anděl… 

Pracovně zájmové činnosti – zimní výzdoba chodeb a ŠD, výroba 
drobných vánočních ozdob a dárků, sněhové vločky a andělé 
z papíru, práce s vlnou, vánoční přáníčka, výroba obličejových 
masek… 

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, četba, 
jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, 
údržba aktovky... 

Akce: Čertovsko-andělské odpoledne (soutěže v maskách) 

          Karneval v tělocvičně (soutěže v maskách) 

 



Veselé jaro (březen, duben, květen) 
Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní 
a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, 
poslech hudby… 

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže, cvičení, sezónní hry, 
přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, míčové hry, skákací panáci, 
skákací guma… 

Společenskovědní zájmové činnosti – Velikonoce – svátky jara, 
zvyky a tradice, maminka má svátek, vztah k rodičům, vztah 
ke starým lidem, hodnota peněz, zacházení s věcmi, důležitá 
telefonní čísla… 

Přírodovědné zájmové činnosti – jarní měsíce, jarní květiny 
a byliny, stromy a keře, části těla rostlin, změny v přírodě, ptáci 
na jaře, ptáci a jejich hnízda, život v trávě, ochrana přírody, třídění 
odpadu a recyklace, mláďata… 

Sportovní zájmové činnosti – soutěže v družstvech, cvičení 
na kruzích, skok do dálky z místa, přeskoky přes švihadlo, závody 
v běhu, překážková dráha, hod do dálky… 

Esteticko-výchovné zájmové činnosti – obrázky s jarní tematikou – 
jaro, velikonoční motivy, ptáci, jarní zvířátka, kvetoucí stromy, 
mláďata, kraslice… 

Pracovně zájmové činnosti – jarní výzdoby chodeb a školní 
družiny, květiny, korálky z papíru, ubrousková technika, velikonoční 
dekorace – věnečky z proutí, pletení pomlázek, slepička, zajíček, 
konstruktivní hry… 

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, četba, 
jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, 
procvičování a rozšiřování slovní zásoby, údržba penálu 

Akce: Sedmiboj (sportovní zápolení na hřišti) 

 

 

 



Hřejivé léto (červen) 
Odpočinkové činnosti – volné kreslení, vykreslování, stolní 
a karetní hry, stavebnice, zábavné povídání, četba dětských knih, 
poslech hudby… 

Rekreační činnosti – pohybové hry, soutěže, cvičení, sezónní hry, 
přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, míčové hry, pobyt 
na dětském hřišti… 

Společenskovědní zájmové činnosti – chování o prázdninách, 
přeceňování sil, důvěřivost vůči cizím lidem… 

Přírodovědné zájmové činnosti – letní měsíce, letní květiny 
a byliny, ovoce a zelenina, květy a plody, význam včel, čmeláků 
a motýlů, život ve vodě, živočichové žijící v moři, živočichové žijící 
v rybníce, vycházky do přírody, práce s encyklopedií… 

Sportovní zájmové činnosti – soutěže v družstvech, míčové hry, 
skok do písku, skok z místa… 

Esteticko-výchovné zájmové činnosti – hry s hudbou, hudební 
hádanky, sezónní ovoce, podmořský svět – ryba, chobotnice, 
hvězdice, delfín, želva, mořský koník… 

Pracovně zájmové činnosti – konstruktivní hry (LEGO, SEVA, 
CHEVA…), úklid školní družiny… 

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, četba, 
jazykolamy, kvízy, hádanky, doplňovačky, vědomostní soutěže, 
procvičování a rozšiřování slovní zásoby, údržba oddělení… 

Akce: Rozloučení s družinou (zábavné odpoledne pro rodiče a děti) 
 


