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Obsah: 

 

ZÁŘÍ–PROSINEC 2021 

ZÁŘÍ – Seznamujeme se školní družinou a jejími pravidly, orientace kolem školy, zásady 

stolování. Zdobíme ŠD. Mini beseda – zásady bezpečného chování na cestě do školy pěšky i 

na kole. Rodina. Co nám přináší podzim. 

ŘÍJEN – Čas. Mini beseda o tolerantním chování k druhým, umění si pomáhat a o nebezpečí 

šikany. Dušičky.  

 

LISTOPAD – Podzimní (z)barvení; Drakiáda/Vlaštovkiáda. Moje město Plzeň. Návštěva 

Svatomartinských trhů. Mapy. 

PROSINEC – Mikuláš. Po roce Vánoce – čas adventní. 

 

LEDEN–ČERVEN 2022 

LEDEN – Nový rok a bílá zima; Zimní sporty. Mini beseda první pomoci a prevence úrazů. 

Důležitá telefonní čísla. Projektový týden s přírodovědnými pokusy. Exkurze do výstavních 

prostor radnice města Plzně. 

ÚNOR – Masopust: zvyky a tradice. Mini beseda o nebezpečí na internetu a sociálních sítích. 

Valentýn. Návštěva Ústřední knihovny pro děti a mládež v Plzni. U nás doma. 

BŘEZEN – Vítáme jaro. Filmový festival Jeden svět. Březen – měsíc knihy, návštěva městské 

knihovny. Andersenova noc. Den učitelů. Mezinárodní den žen.  

DUBEN – Velikonoční zvyky a tradice. Den Země. Pálení čarodějnic. Květiny – výsadba, 

péče o ně.  

KVĚTEN – Den matek. Péče o domácí mazlíčky. Exkurze do Záchranné stanice živočichů 

Plzeň Doubravka.  

ČERVEN – Den dětí. ŠDA x ŠDR turnaj ve vybíjené. 

SRPEN – Příměstský tábor 2022. 



Návrhy témat a okruhy činností pro týdenní plány v jednotlivých měsících, 

plánované akce pro daný měsíc: 

 

 

ZÁŘÍ 

• Nový školní rok – přivítání dětí ve škole, seznámení se s prostředím a pravidly ŠD, ŠJ. 

• Adaptace ve třídě – upevňování vhodných sociálních návyků, bezpečnosti pohybu 

v prostorách ŠD a okolí školy. 

• Vzájemná tolerance, řešení konfliktů aneb „Nemusím se kamarádit, ale neubližuji“. 

• Příbuzní, svátky, povolání v rodině. 

• Rostliny a houby – druhy hub, jedovaté rostliny, léčivé byliny. 

• Pohybové aktivity na školním hřišti, v koutku, vycházky. 

Plánované akce: Exkurze po Plzni a poznávání okolí školy. 

    Mini beseda – zásady bezpečného chování na cestě do školy pěšky i na kole. 

ŘÍJEN 

• Změny v přírodě, zvířátka na podzim. 

• Digitální, analogové hodiny, změna času – letní a zimní. 

• Pohybové aktivity na školním hřišti, v koutku, vycházky.  

• Dušičky – povídání o svátku, výzdoba třídy, karneval. 

Plánované akce: Mini beseda o tolerantním chování k druhým, umění si pomáhat a šikaně. 

      Dušičky – diskotéka, strašidelný průvod.  

       

 LISTOPAD 

• Práce s přírodními surovinami. Příprava na drakiádu a vlaštovkiádu. Podzimní 

(z)barvení – změny v přírodě.  

• Výtvarná dílnička – výroba a zdobení svícnů a dekorací z přírodnin 

• Moje město Plzeň – zajímavá místa, kam bych chtěl s rodiči na výlet.  



• Svatý Martin.  

• mapa ČR a světa, orientace, turistické značení. 

• Každý z nás je rád, když je kamarád – povídání o kulturách a zemích, odkud pochází 

děti ve třídě.  

• Umění pomáhat druhým – zásady slušného chování k lidem v mém okolí i cizím.  

Plánované akce: Drakiáda/vlaštovkiáda 

    Návštěva Svatomartinských trhů aneb přijel k nám Martin na bílém koni.  

    Muzeum loutek – výukový program pro děti. 

 

PROSINEC 

• Přišel k nám Mikuláš – říkanky, básničky a příběhy.  

• Čertovská nadílka.  

• Po roce Vánoce – čas adventní.  

• Výtvarná dílnička – výroba a zdobení adventních věnců a svícnů 

• Tematická výzdoba tříd a ostatních prostor družiny. 

• Pečení vánočního cukroví. 

Plánované akce: Návštěva Vánočních trhů. 

Vánoce ve školní družině (pečení a zdobení vánočního cukroví, zdobení 

stromečku, zpěv koled). 

Vánoční besídka pro děti a rodiče, aneb čekáme na Ježíška. 

LEDEN  

• Nový rok – novoroční předsevzetí. 

• Paní Zima – příroda a zvířátka v zimním období.  

• Zimní sporty.  

• Vycházky za účelem bobovat. 

• Třídění odpadu – jak a proč správně třídit odpad. 

 

Plánované akce: Beseda první pomoci a prevence úrazů.  



    ZOH (pokud bude sníh) 

    Exkurze do výstavních prostor radnice města Plzně. 

    Projektový týden s přírodovědnými pokusy. 

     

ÚNOR 

• Masopust – zvyky a tradice nejen na vesnici.  

• Dílničky (výroba karnevalových masek, výroba valentýnek).  

• Povídání o zdraví. 

• Náš domov, můj vysněný pokoj. 

Plánované akce: Karneval.  

    Mini beseda o nebezpečí na internetu a sociálních sítích. 

    Návštěva Ústřední knihovny pro děti a mládež v Plzni. 

BŘEZEN 

• Příchod jara, změny v přírodě. 

• Zvířátka na jaře – rození mláďat. 

• Poznáváme jarní květiny v našem okolí. 

• Výtvarná dílnička – zdobení květináčů na velikonoční osení 

• Týden s oblíbenou knihou. 

Plánované akce: Vítání jara. 

      Filmový festival Jeden svět.  

      Březen – měsíc knihy. 

    Andersenova noc s opékáním vuřtů a přespáním ve škole. 

DUBEN 

• Plzeň – město, kde jsem doma (exkurze po známých místech).  

• Velikonoční zvyky a tradice.  

• Pálení čarodějnic – povídání o lidovém zvyku, výroba vlastní čarodějnice. 

• Měsíc ptactva (význam ptactva v našem životě) 



• Den Země. 

Plánované akce: Velikonoční tradice, návštěva velikonočních trhů.  

    Stopování velikonočního zajíčka.  

    Den země – mini beseda o ochraně životního prostředí, sázení květin. 

 

KVĚTEN 

• Den matek.  

• Hrady a zámky ČR. 

• Pravidla fair-play – přípravy na turnaj ve vybíjené.  

• Barvířská dílna (batikování). 

• Kdo je můj kamarád? – sociální vztahy mezi žáky ve třídě. 

• Domácí mazlíčci. 

Plánované akce: Activity centrum Krašovská – sportovní program. 

Den matek – společná akce s maminkami – vaření, vyrábění drobných                                                               

dárečků. 

Exkurze do Záchranné stanice živočichů Plzeň Doubravka. 

 

ČERVEN 

• Den dětí – hry, soutěže o odměny, malování na obličej. 

• Vycházky do přírody.  

• Moje vysněné prázdniny. 

Plánované akce: Dětský den.  

      Turnaj ve vybíjené ŠDA x ŠDR. 

    Soutěžní sportovní odpoledne (běh, hod míčkem na cíl, skákání v pytli) 

     

 

SRPEN  

• Příměstský tábor. 



 

NEURČENÉ MĚSÍCE: Zoo Plzeň, AquaTerra, Arboretum Sofronka. 

       Sférické kino. 

       Průběžné vaření a pečení ve cvičné kuchyňce.  

       Exkurze na policejní stanici. 

       Návštěva u myslivců. 

        


