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Obsah:

ZÁŘÍ–PROSINEC 2022
ZÁŘÍ – Seznamujeme se školní družinou a jejími pravidly, orientace kolem školy, zásady
stolování. Kamarádíme spolu a respektujeme se. Táborák. Bezpečná cesta do školy pěšky i na
kole.
ŘÍJEN–Podzim a změny v přírodě. Ekologická výchova. Drakiáda. Výzdoba prostor ŠD.
Fotbalové utkání ŠDA x ŠDR.
LISTOPAD – Měsíc padajícího listí. Podzimní výpravy do přírody. Učíme se toleranci.
Opakujeme pravidla ŠD. Podzimní malování s malířkou.
PROSINEC–Zima a zimní hry a radovánky. Mikuláš. Po roce Vánoce – čas adventní.
Vánoční trhy. Vycházky do zimní přírody.

LEDEN–ČERVEN 2023
LEDEN – Sníh, led – sáňky, brusle. Výtvarné tvoření. Zimní sporty. Příroda v zimě – staráme
se o zvířátka. Fotografická soutěž. Didaktické hry.
ÚNOR – Karneval. Povídání o zdraví, přecházení úrazům. Naše rodina. Zimní olympiáda.
BŘEZEN – Probouzí se jaro. Zdobení herny jarními motivy. Kuličkyáda. Sportovní hry na
hřišti.
DUBEN – Cestujeme – poznáváme kulturní prostředí spolužáků. Zábavné odpoledne
s diskotékou. Domácí mazlíčci. Výlet do Bavorska. Andersenova noc.
KVĚTEN – Všechno kvete, slunce svítí. Netradiční sporty. Dárky pro maminky. Návštěva
Škodalandu. Zvířátka v ZOO. Ekologie.
ČERVEN – Den dětí. Soutěžní sportovní odpoledne. Turnaj ve vybíjené ŠDA x ŠDR.
Stopovačka. Plány na prázdniny.
SRPEN – Příměstský tábor 2023.

Návrhy témat a okruhy činností pro týdenní plány v jednotlivých měsících,
plánované akce pro daný měsíc:

ZÁŘÍ: Škola, družina, pravidla, hry
• Zahájení školního roku.
• Seznámení s prostorami školy, učebnami, nácvik orientace.
• Organizace a režim ŠD.
• Navazování přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití
mezi dětmi.
• Kamarádíme spolu a respektujeme se – vzájemná pomoc, malujeme kamaráda,
poznáváme kamaráda po hlase, podle pantomimy apod.
Plánované akce: Táborák.

ŘÍJEN: Podzim a změny v přírodě
• Přírodovědné vycházky – poznávání kamenů, stromů, domácích zvířat + chování
v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr plodů pro zvěř na zimu.
• Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru.
• Příroda okolo nás – sledujeme počasí.
• Dokončení výzdoby chodeb a herny ŠD.
• Nácvik a trénink fotbalu – příprava na turnaj.
Plánované akce: Fotbalové utkání ŠDA x ŠDR.
Drakiáda.

LISTOPAD: Měsíc padajícího listí
• Práce s přírodním materiálem, hudba, relaxace……..
• Podzimní výprava do přírody, hry v terénu, dokumenty o české přírodě.
• Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci.
• Hledáme řád, opakujeme pravidla, správná motivace.
Plánované akce: Podzimní malování s malířkou.

PROSINEC: Zima a zimní hry a radovánky
• Mikuláš, Čert, Vánoce – trochu historie
• Vyprávíme a čteme si vánoční a zimní příběhy.
• Vycházky do zimní přírody, pozorování lesa, řeky, pomáháme zvířátkům a ptáčkům
přežít zimu (nosíme do krmelce nasbírané plody, vyrobená salám pro ptáky).
• Výtvarná dílnička – výroba a zdobení adventních věnců a svícnů
• Tematická výzdoba tříd a ostatních prostor družiny.
• Pečení vánočního cukroví.
Plánované akce: Návštěva Vánočních trhů.

LEDEN: Sníh, led – sáňky, brusle
• Koláže: sněhuláci, zimní krajina, práce se zimní tématikou. Windowcolours.
• Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, koulování.
• Staráme se o zvířátka v zimě (nosíme nasbírané plody do lesa: šípky, kaštany, žaludy,
ovoce a zeleninu). Sledujeme a fotografujeme stopy, zvěř.
• Kvízy, hádanky, doplňovačky.
Plánované akce: Fotografická soutěž.

ÚNOR: Karneval, čtení dlouhých příběhů
• Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat,
důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci.
• Naše rodina, povolání rodičů, co pro nás rodiče a prarodiče znamenají.
• Relaxační techniky při hudbě, četbě, poslechu, malování..
Plánované akce: Zimní olympiáda (pokud bude dostatek sněhu).

BŘEZEN: Předjaří, čas pro písně a divadlo
•

Hry na hřišti, chůdy, obruče, kuželky, kuličky.

•

Probouzí se jaro – pozorování směn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme
se se zimou.

•

Zdobíme hernu a okna (jarní květiny, mláďátka, ornamenty).

•

Výroba záložek do knížky, obálek.

Plánované akce: Kuličkyáda.

DUBEN: Cestujeme – poznáváme, jak to chodí jinde
• Týden zvířecích mazlíčků v družině – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích
mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme, ty malé přineseme na ukázku a hrajeme si s nimi.
• Třídění odpadů, ekologická výchova, uklízíme okolo družiny a na hřišti.
Plánované akce: Zábavné taneční odpoledne – módní přehlídka, tanec, soutěže.
Jednodenní výlet do Bavorska (nebo květen).
Andersenova noc s přespáním ve škole (nebo muzejní noc).

KVĚTEN: Všechno kvete, slunce svítí
• Netradiční sporty – opičí dráha, víceboj, překážkové běhy, přetahovačky, hod míčkem.
• Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, za co máme maminky rádi.
• Malování na chodníku, hry v přírodě.
• Vyprávíme si a čteme o zvířátkách v ZOO, posloucháme a rozeznáváme zvuky,
vystřihujeme si obrázky (leporelo).
Plánované akce: Workshop pro maminky a babičky.
Škodaland Plzeň – zkoušíme nové sportovní aktivity.

ČERVEN: Další výpravy, vzájemné poznávání, loučení se školou
• Den dětí – velký svátek – zábavné odpoledne.
• Nácvik vybíjené – příprava na turnaj.
• Vycházky do lesa, sportování, pitný režim.
• Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit.
Plánované akce: Den dětí.
Stopovačka
Turnaj ve vybíjené ŠDA x ŠDR.

SRPEN
• Příměstský tábor (nebo červenec).

NEURČENÉ MĚSÍCE: Diskotéka II.
Táborák II.
Návštěva divadla nebo koncertu.
Farmapark U Toma.
Společné akce ŠDA x ŠDR.

