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Činnosti ve školní družině:

Odpočinkové – četba, poslechy, videa, vyprávění, hry, spontánní aktivity, 
      volná tvorba

Rekreační – venku nebo v herně/ – rekreační sport, pohybová spontánní aktivita, 
  pohybové hry a soutěže

Zájmové – výtvarná, tělovýchovná, hudebně pohybová, rukodělná, přírodovědná, 
         dopravní, společensko - vědní, literární, tematické vycházky

Příprava na vyučování – domácí úkoly, didaktické hry.

Organizaci a bezpečnost řeší: Školní řád a Vnitřní řád školní družiny

Změny v tematickém plánu jsou možné podle zájmu dětí, počasí, nabídky akcí.

Struktura školní družiny:

1. oddělení – (1 třída a 3 třída ZŠ) – Lenka Chocenská

2. Oddělení – (2. třída ZŠ) - Tereza Bártová

3. Oddělení – (4. třída ŽŠ) – Bc. Nikol Švecová, Dis.

Ranní a koncová družina, střídání u oddělení – Regína Chaničkovská



ZÁŘÍ 

„HURÁ DO ŠKOLY“

Relaxace po vyučování
Četba, poslech hudby, ztišení, případně komunitní kruh.

Prostředí školy
Noví žáci se seznamují s prostředím školy a personálem školy. Stávající
žáci si prostředí školy připomínají a seznamují se s novými zaměstnanci školy.
Dospělé, které potkáváme ve škole zdravíme. Dospělí jdou dětem příkladem.

Řád školní družiny
Noví žáci se seznamují s řádem školní družiny, stávající si jej opakují.
Chceme, aby nám všem bylo spolu prima, abychom kvalitně strávili volný
čas a vyhnuli se případným úrazům.

Školní jídelna
Jak to chodí ve školní jídelně. Chování ve školní jídelně, stolování.

Sdílíme mezi sebou zážitky z prázdnin
Vyprávění o zážitcích z prázdnin, kresba a malba na toto téma. Možnost vyhledání dalších
informací o navštívených místech v České republice nebo ve světě.

Cesta do školy a ze školy
Jak a čím cestujeme do školy.

S družinou na vycházce nebo na akci.
Pravidla pro společné vycházky, přesuny na akce, chování na akci s družinou. Jde především o 
bezpečnost a také o efektivnost. Chování na chodníku, při přecházení silnice, pravidla pro přepravu 
hromadnou dopravou.

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti, případně na školním 
dvoře. Děti mají k dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní.

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
Swap bazar - možnost přípravy věcí na bazar.

Významné dny v září:
16.9. - Svátek Svaté Ludmily, patronky školství
22.9. - Podzimní rovnodennost
28.9. - Svátek Svatého Václava, Den České státnosti



ŘÍJEN

„PŘÍRODA SE UKLÁDÁ 
KE SPÁNKU“

Příroda a my jako její součást.
Říjen je měsíc Mezinárodního dne zvířat, který připadá na 4.10, což je zároveň 
datum Svátku sv. Františka, velkého milovníka přírody. Budeme pozorovat přírodu 
v jejích proměnách a posilovat náš vztah k prostředí, ve kterém žijeme a ke všemu živému na 
planetě. Připomeneme si vznik samostatného státu.
Své prostředí můžeme nejen poznávat, ale i aktivně ovlivňovat. A to jak co se týče životního 
prostředí, tak i co se týče naší společnosti, státu, světadílu, celého světa.
Třídíme odpad, ve všech třídách máme oddělené koše na plast, papír a směsný odpad. Šetříme 
vodou, zhasínáme.
Jak být zdravý. Pečujeme o své zdraví, oblékáme se vhodně, předcházíme nemocem a úrazům. Co 
dělat, když cítím, že na mě něco leze, co dělat, když se zraním. Bezpečí při pobytu venku, co dělat, 
když například najdu použitou stříkačku atd.

Četba, hudba, vyprávění
Oblíbená zvířata, zvířata, která sami chováme. Prostředí, ve kterém žijeme, co se nám líbí, co 
bychom třeba rádi změnili. Hudba na téma ročních období, velmi krátké a typické úryvky 
z Vivaldiho 4 ročních období. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti, případně na školním 
dvoře. Děti mají k dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní. Při pobytu venku 
pozorujeme změny v přírodě a sbíráme materiál vhodný pro výrobu výzdoby na podzimní téma. 

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Výrobky z nasbíraných podzimních materiálů, zdobíme jimi třídy.
Malujeme státní vlajku arůzné předměty v národních barvách. Vyprávíme si o zajímavých českých 
osobnostech, vynálezech, úspěších. 

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy, kterých se účastní školní družina
Bude průběžně aktualizováno.

Významné dny v říjnu

4.10. - svátek svatého Františka, patrona zvířat, Mezinárodní den zvířat
28.10. - Den vzniku samostatného československého státu



LISTOPAD 

„RODINA a BLIŽNÍ“

Naše rodina
Členové naší rodiny, jak dobře je známe. Jaké povolání vykonávají rodiče, jaké zájmy
mají naši sourozenci. Jak žijí naši prarodiče. V čem jsou nám vzorem. Lásku vždy 
provází úcta a snaha udělat blízkému radost. Jak na to? Známe datum narozenin a
svátků členů své rodiny? Kam si je poznamenáváme? Jaké připravujeme dárky?
U nás doma – kde žijeme, jak daleko máme do školy, jak se do školy dopravujeme. 
Jak bychom sami rádi bydleli, až budeme velcí. 
Kamarádi, kolektiv. Jak se chováme ke kamarádům, jak řešíme nedorozumění. Jak vycházet s tím,
kdo překračuje naše hranice. Jak se usmířovat (odpuštění, omluva, náprava).

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu.

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti, případně na školním 
dvoře. Děti mají k dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní.  

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Začínáme s přípravou výrobků na vánoční trhy. 
Výroba adventních věnců.

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
24.11. - Žehnání adventních věnců 1. stupeň
25.11. - Žehnání adventních věnců 2. stupeň
11.11. - Lampionový průvod svatého Martina

Významné dny v listopadu
1.11. - Svátek Všech svatých, 
2.11. - Dušičky - Památka zesnulých. 
11.11. - Svátek Svatého Martina (přijede na bílém koni?)
17.11. - Den boje za svobodu
27.11. - První neděle adventní



 PROSINEC 

„CO TO ZVONÍ V ROLNIČKÁCH“

Advent a vánoce
Vytváříme výrobky na vánoční trhy, zpíváme koledy. V návaznosti na měsíc listopad (téma rodina) 
je možné vytvořit i pár vánočních dárků pro rodinu nebo spolužáky. Posloucháme koledy, 
vyprávíme si o obsahu vánoc
z křesťanského pohledu i z pohledu lidové tradice. 
Tradice dříve a tradice dnes, příběh vánoc – divadýlko, komiks, či jiné dětmi zvolené formy 
vyjádření.

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti,  podle počasí. Děti mají k
dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní. Možnost chodit na brusle.

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Příprava výrobků na vánoční trhy. 
Výroba vánočních dekorací, výzdoba třídy.

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
5.12.2022 – Nadílka svatého Mikuláše
21.12.2022 – Vánoční trhy

Významné dny v prosinci:
5.12. - Svátek Svatého Mikuláše
3.12. - 2. neděle adventní
10.12. 3. neděle adventní
17.12. 4. neděle adventní
21.12. Zimní slunovrat
23.12.-2.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
24.12. Vánoce
31.12. Silvestr



 LEDEN

„SPOLEČNĚ ZA JEDEN PROVAZ“

Ať je dobře mezi námi
Dbáme o své bezpečí a bezpečí druhých, o svou duševní pohodu i pohodu druhých. 
Trénujeme pohyb ve společných prostorách, respektujeme osobní prostor, učíme se dávat přednost, 
nestrkáme do sebe. Zařadíme hru na osobní prostor, umět si ho stanovit a umět vnímat prostor 
druhých a respektovat ho.
Vlastnictví - věci, které patří mě, které patří druhým, věci společné.  
Kdy mají spolužáci narozeniny a svátek. Vyrobíme si kalendář, kde to zaznamenáme. Učíme se 
blahopřát. Organizujeme oslavu. 
Člověk a jeho zdraví. Lidské tělo a jeho potřeby, probíráme hygienu, denní režim – dostatek 
odpočinku i pohybu. Sestavujeme jídelníček z oblíbených pokrmů. Určujeme potraviny zdravé a 
méně zdravé. Dbáme na pitný režim. Oblékáme se podle počasí. Zjišťujeme, kolik měříme a 
vážíme. Zaneseme výšku dětí na velký balicí papír a občas zkontrolujeme, o kolik jsme vyrostli
Učíme se znát hodnotu mincí a bankovek. Můžeme si je nakreslit a hrát hru, jak nakupujeme 
v obchodě. 

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti,  podle počasí. Děti mají k
dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní. Možnost chodit na brusle.

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Obchůdek – zboží do hry na nakupování. 

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
Bude průběžně aktualizováno.

Významné dny v lednu:
1.1. Nový rok 
6.1. Tři králové
2.2. POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
3.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31.1. Svatý Jan Bosco



 ÚNOR 

„VESELME SE, RADUJME SE, 
BÝT MILÝ JE MILÉ“

Masopust, půst, etiketa
Povídáme si o tradicích. Máme mezi sebou i děti pocházející částečně z cizích prostředí 
(Rusko, Afrika, Ukrajina aj.). Poprosíme je, aby nám vyprávěly o svých tradicích. 
Jaké svátky se slaví u nich a jak. Vyprávějí nám o svém nejoblíbenějším typickém jídle. 
Postní doba –  co je to půst a jak si ho děti představují. Půst jako prostředek k získání času a
prostředků ke konání dobrého díla. Uvědomíme si, že v zimních měsících mnohé živé může zažívat
nedostatek a potřebuje naši péči, například zvířata. 
Jakt se správně chovat, etiketa -Být milý je milé pro nás i pro všechny kolem. Pravidla, která nám k
tomu mají pomáhat, jsou ve společnosti ustálená – jak pozdravit, jak se chovat při jídle, jak v 
dopravních prostředcích atd. 
Svátky a oslavy – jak blahopřát, jak nachystat oslavu, pozvánky atd. Uspořádáme oslavu „na 
zkoušku“

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti,  podle počasí. Děti mají k
dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní. Možnost chodit na brusle.

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Příprava masek na školní masopust. 

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
Masopustní karneval

Významné dny v únoru:
22.2. - Popeleční středa



BŘEZEN 

„JARO DĚLÁ POKUSY“

Březen měsíc knihy, příroda se probouzí
Březen je měsícem knihy. Jsou různé žánry -  příběhy, pohádky, naučné knížky, 
ze kterých se učíme kreslit, malovat. Vyrobíme záložku do knížky. Kde máme ve škole
knihovnu.
Vymýšlíme si příběh a ilustrujeme ho, můžeme vytvořit komiks. 
Příroda se probouzí. Je čas vysévat semínka. Chodíme na procházky a na hřiště.
Připravujeme výzdobu na Velikonoce. Připravujeme se na výsev Velikonočního osení a bylinek.

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti,  podle počasí. Děti mají k
dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní. Možnost chodit na brusle.

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Velikonoční výzdoba a dekorace.
Záložka do knihy, komiks, příběh a jeho ilustrace.
Vyséváme semínka a pečujeme o ně.

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
13.3. - 17.3. 2023 – Jarní prázdniny
22.3. 2023 – Den otevřených dveří

Významné dny v březnu:
20.3. - Jarní rovnodennost



 DUBEN 

„TISÍC PODOB ŽIVOT MÍVÁ“

Velikonoce, Den země, Měsíc bezpečnosti
Měsíc bezpečnosti – dopravní výchova – videa pro děti. Opakování ze září – cesta
do školy, pravidla bezpečného chování v hromadných dopravních prostředcích. Bezpečí dítětev 
městském provozu.
Naše město – jaké je naše město, kde se nám nejvíce líbí. Důležité budovy v městě a cesta k ním.
Den země – Země má svátek
Ekologie – vychází z tématu – Den země. Třídění odpadu, neplýtváme vodou, potravinami. 
Velikonoce – z pohledu křesťanství i v lidových tradicích.

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti,  podle počasí. Děti mají k
dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní.

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Téma Den Země. 

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
3.4. - Křížová cesta na Petřín
5.4. - Velikonoční trhy
6.4. - Velikonoční prázdniny

Významné dny v dubnu
7.4.     Velký pátek
9.4. Velikonoční neděle
10.4. Velikonoční pondělí
22.4. Den Země



 KVĚTEN 

„SRDCE Z LÁSKY DAROVANÉ“

Den matek, proměny přírody, mláďata v hospodářství a přírodě
Kreslíme /malujeme – strom na jaře, v létě, na podzim, v zimě. 
Seznamujeme se s mláďaty domácích zvířat, návštěva zoo-koutku. Vyprávíme si, jak se máme 
chovat, nekrmit cizí zvířátka v ohradách, nechodit do ohrad a především si vysvětlíme proč, aby to 
nebyl jen zákaz pro zákaz, ale děti chápaly smysl.
Vyprávíme si o zvířatech v divoké přírodě, o tom, kdy mají mláďata a jak se máme chovat, když 
najdeme „opuštěné“ mládě. Kterých se nedotýkáme a která naopak zachránit musíme (například 
veverky). Kontakty na záchranné stanice – tvoříme si kartičku s telefonními čísly. 
Povolání. Vyprávíme si o různých povoláních a představujeme si, kým bychom rádi byli. Hrajeme 
si hry na povolání. Děti se rozdělí do skupin a připraví si scénky, které pak předvádí ostatním 
dětem. Ty hádají, o jaké povolání jde.

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti,  podle počasí. Děti mají k
dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní. 

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Letní výzdoba třídy. Péče o rostliny.

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
Bude průběžně aktualizováno.

Významné dny v květnu:
1.5. 1. MÁJ svátek práce
8.5. Státní svátek osvobození
28.5. - Letnice



 ČERVEN 

„ZÁBAVA AŤ VŠUDE TU JE“

FINIŠUJEME, SPORTUJEME
Děti už jsou na konci roku unavené a potřebují spíše pohyb, než duševní činnost, ale i děti, které jí 
dávají přednost mají dostatek prostoru a klidu pro svou preferovanou činnost. Soutěžíme 
v deskových hrách. Pořádáme turnaje ve sportech, které děti rády hrají. Dbáme na prevenci před
úrazy, kterých je na konci školního roku více z důvodu únavy a nepozornosti.

Četba, vyprávění, relaxace
Děti si volí samy knihu, která je těší a čtou z ní ostatním žákům. Kdo nerad čte, alespoň poslouchá a
odpočívá u četby. Zkoušíme si představit osoby a místa, o kterých čteme. Zaujala nás v četbě nová 
slova? Co znamenají a jak mohou rozšířit naší vlastní slovní zásobu. 

Pohyb
Dostatek pohybu i relaxace je zajištěn pobytem v herně, na blízkém hřišti,  podle počasí. Děti mají k
dispozici míče, softball, švihadla a další sportovní náčiní.

Pracovní a výtvarné činnosti
Kresba, malba, šití na dětském šicím stroji.
Příprava výrobků na vánoční trhy. 
Výroba vánočních dekorací, výzdoba třídy.

Hry
Stavebnice - lego, seva, dřevěné kostky. Autodráha. Společenské hry – šachy, dáma, člověče nezlob 
se, mikádo a jiné.

Akce školy
1. 6. Den dětí – akce na hřišti
Piknik na hřišti Lannova

Významné dny v červnu:
1.6. Den dětí
21.6. Letní slunovrat
30.6. Vysvědčení


