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Celoroční plán školní družiny 

 při Základní škole a Mateřské škole v Suchdole nad Odrou  

2021/2022 – školní družina 1, 2. 

 

Název celoročního plánu: „Školní družina plná pohody.“ 

 

Zpracovala: Ivana Tymráková, Ivana Kuczová 

 

Hlavní úkoly: 

1. Výchovnou práci realizovat v činnostech odpočinkových, rekreačních, zájmových, přípravu na     

   vyučování provádět zábavnou formou. 

 

2. Připravit žákům zajímavé formy činností, které přispívají k odstranění únavy ze školní výuky. 

 

3. Nabídnout zájmovou činnost z oblasti estetické, tělovýchovné a rukodělné, z oblasti zdravého  

   životního stylu, tělesné výchovy, ekologie, dopravní výchovy, čtenářské gramotnosti, finanční  

   gramotnosti, informačních a komunikačních technologií.  

 

4. Spolupracovat s třídními učiteli a vhodnými aktivitami navazovat na jejich dopolední  

   vyučovací proces a doplňovat jej.  

 

5. Vést žáky k hodnocení vlastní práce, úctě k práci druhých a ke schopnosti vyjádřit vlastní  

   názor.  

 



Měsíc Náměty Tematické okruhy 

Září Seznámení s kolektivem, Malý výtvarník. ČaJZ, LKN, ČaSP, MKŽ,  

Říjen Slavnost podzimních plodů, Naše obec, náš 

městys, náš domov. 
ČaJZ, ČaSP, LaČ, MKŽ 

Listopad Rodina, kamarádi, lidé kolem nás, Vesmír. ČaSP, MKŽ, LKN 

Prosinec Kouzelné vánoce ve školní družině. ČaSP, LKN 

Leden Bílá, kam se podíváš, Když Alenka stůně. LKN, ČaSP, ČaP, ČaJZ 

Únor Radujme se, veselme se – žijeme karnevalem, 

Pojďme si hrát na indiány. 

ČaSP, LKN, ČaP 

Březen Vstávat a růst – vítáme jaro, Jdeme navštívit 

knihovnu. 

ČaP, LaČ, LKN, ČaSP, LaČ 

Duben Radost z jarní přírody, přípravy na Velikonoce a 

Den Země. 
ČaSP, LKN, LaČ, ČaJZ 

Květen Máme rádi zvířátka – Lví král, Zlaté ručičky. ČaSP, LKN, ČaJZ ,ČaP 

Červen Hry a zábava, Zahradní slavnost. LKN, ČaJZ, ČaSP 

 

MKŽ - místo, kde žijeme 

LKN - lidé kolem nás 

LaČ - lidé a čas 

ČaSP - člověk a svět práce 

ČaP - člověk a příroda 

ČaJZ - člověk a jeho zdraví 

 

Celoroční projekty: 

 "Každý z nás je přece rád, že je s knihou kamarád."  

  -  Zaměřený na čtení dětských knih, pohádek, povídek, výtvarné práce k tématu, pracovní  

            listy, soutěže, výstava, 

         -  návštěvy knihovny městyse, beseda s kronikářkou, jaká je naše nejoblíbenější kniha,  

            výroba záložky do knihy, pohádkové kvízy. 

 

       "Keramika – pokračujeme v dlouholeté tradici školy." 

- Práce s keramickou hlínou probíhají v rámci kroužků školní družiny, ale i  

v denní činnosti šd,  

- rozvíjení jemné motoriky, fantazie a představivosti, 

- použití klasických technik při práci s keramickou hlínou, výroba z plátů, ale i  

netradiční kombinace, arteterapeutické prvky – otisk vlastní dlaně, tvořivá a  

hravá forma pro odreagování. 



„Malý výtvarník – práce a malba akrylovými barvami. 

- Seznámení s technikou malby, kompozice a rozmístění malby na formátu,  

- vytváření odstínů různých barev, 

- tečkování, malování několika odstíny modré barvy,  

- společné práce (skupinové, ve dvojicích), 

- výtvarné a estetické cítění. 

 

        „Pohyb a relaxace“ 

- Pohyb a relaxace probíhá celý školní rok v rámci kroužků, ale i v činnosti šd, 

- děti se učí základním krokům aerobiku, tanečním prvkům, tabatě, cvičí na 

multifunkčních podložkách, strečink, 

- hlavním úkolem je naučit je pozitivnímu vztahu k pohybu a zdůraznit jeho význam 

pro zdraví, 

- prezentace školy na veřejných akcích. 

 

Září – Seznámení s kolektivem, Malý výtvarník. 

Poučení o bezpečnosti provozu, seznámení s vnitřním řádem ŠD.                           ČaJZ 

Etická výchova - jak se chováme ke spolužákům, kamarádům, tolerance, spolupráce.        LKN 

Seznámení s kolektivem ŠD - zapojení do kolektivu, poznáváme nové kamarády, hrajeme   LKN    

seznamovací kolektivní hry, komunikační kruhy. 

Pravidla slušného chování ve ŠD a ŠJ.                                                      LKN 

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                              ČaSP 

Pohybové aktivity - tělocvična, školní hřiště.                                               MKŽ 

Akce: 

 „Malý výtvarník – práce a malba akrylovými barvami – seznámení s technikou, 

rozmístění malby, druhy akrylových barev, odstíny a míchání barev. Výtvarné práce 

k podzimní tématice – barevné listy s pozadím A3, kompozice stromu.  Malování na 

přírodní materiál (kameny, kachle). Výtvarné a estetické cítění.                     ČaSP 

 „Měsíc moudré sovy„ – drobné motivační soutěže, kvízy, vědomostní a didaktické kry, 

křížovky, šifry.                                                                     LKN 

 

 

 



Říjen – Slavnost podzimních plodů, Naše obec, náš městys, náš domov. 

 

Pozorujeme změny v přírodě a plody podzimní přírody, vliv člověka na přírodu (změna klimatu), 

výstava výrobků z přírodnin, barvy kolem nás – zapouštění barev, zpracování podzimních listů, 

stavění domečků pro skřítky, vycházky – poznáváme přírodu, pracovní listy – Podzimníčci. 

- výtvarná soutěž – Nejvtipnější ovoce.                                                     ČaSP        

- hrajeme hry na školní zahradě a tělocvičně – kolektivní soudržnost (míčové a sportovní hry). 

 

  Slavnost podzimních plodů - zdravá svačinka (připravujeme ovocný salát).       ČaJZ                                                                

                                                                                    

 „Naše obec, náš městys, náš domov“ - Kreslíme a malujeme oblíbená místa, kam rádi    

 chodíme. Společně výtvarně zobrazujeme naši obec – kolektivní práce /koláž/.  

        Kreslíme mapu místa, kam chodíme na procházku. Stavíme naši obec z kostek, ze    

        stavebnice.  Procházíme se po obci. Hrajeme si na průvodce naší obce, popisujeme a  

        ukazujeme, kam se dostat.  Navštívíme a seznamujeme se s tím, co se děje na poště,  

        knihovně, obchodě. Návštěva městyse – vycházka.                                 MKŽ 

 Výlet do Kinokavárny Odry – 14. 10. 2021.                                       LaČ 

 

 

 

 

 

Listopad – Rodina, kamarádi, lidé kolem nás, Vesmír. 

 

Rodina - besedujeme o tom, co očekáváme od rodičů a co oni od nás, povídáme si o našich 

prarodičích, ptáme se, kde a jak žijí, k různým příležitostem vyrábíme drobné dárky a přáníčka, 

pokoušíme se o sestavení rodokmenu naší rodiny, představujeme povolání našich rodičů, 

pantomima, kresba, hrajeme si hru na „Řemesla“,besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše 

maminky, kreslíme, čím se doma zabývají, co pro nás dělají….                             LKN 

 

Kamarádi a lidé kolem nás - sestavujeme pravidla soužití v ŠD, povídáme si o svých 

kamarádech, malujeme portrét kamaráda, povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel, 

spolužák. Chováme se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítneme komunikaci, která 

je mi nepříjemná, v případě potřeby požádáme o pomoc pro sebe i pro jiné. Uvědomujeme si, v 

čem jsou znevýhodněni někteří lidé (postiženi např. tělesně, smyslově).                     LKN 

 

Výtvarné a pracovní činnosti (nové techniky).                                              ČaSP 

Pohybové aktivity - tělocvična, školní hřiště, vycházky do okolí školy, úklid podzimního listí v 

okolí školy.                                                                                MKŽ 

Akce: 

 Projekt „Vesmír“ - povídání o vesmíru, planetách, komety, výroba vesmírné rakety – 

skupinové práce, pracovní listy, filmy o vesmíru, průkaz kosmonauta – soutěže, tvorba 

létajících talířů a mimozemšťanů – ukončeno výstavkou.                            MKŽ 

 Sférické kino – 10. 11. 2021 – 3 promítání – začátek ve 12.00 hodin.  

 Lentilácká superšou – 19. 11. 2021 – vystoupení pohybových kroužků v KD Mankovice. LKN 



    Prosinec – Kouzelné Vánoce ve školní družině. 

 

Posezení u vánočního stromečku, vánoční výzdoba, adventní věnce, vánoční dárky, přání. 

Společné trávení adventního času - zpívání koled, vánoční tradice, význam Vánoc. Vánoční 

dílny, vánoční jarmark. Vyprávíme si naše vánoční příběhy, a jak to na Vánoce chodí u nás 

doma.                                                                                    LKN 

Mikuláš, čert, anděl - výtvarné a pracovní činnosti k tématu – Čertovské zábavné odpoledne.                                                     

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                             ČaSP  

 

Pohybové aktivity - tělocvična, vycházky do okolí školy, zimní hry na sněhu (za příznivého 

počasí).                                                                                                                       

Akce: 

  Vánoční jarmark.                                                           ČaSP 
 

 

 

 

 

 

  Leden – Bílá, kam se podíváš, Když Alenka stůně. 

Zážitky z Vánoc, novoroční předsevzetí. Tři králové – seznámení s tradicí. Hry na sněhu, 

vycházky, stavění sněhuláků a sochy ze sněhu.                                            LKN 

Zimní příroda  - pozorování, přezimující ptactvo, krmení ptáků a lesní zvěře, stopy, výroba 

krmítek pro ptáky.                                                                        ČaP 

 

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                             ČaSP 

Pohybové aktivity - tělocvična, vycházky do okolí školy, zimní hry na sněhu (za příznivého 

počasí).                                                             

Akce: 

 Projekt - „Když Alenka stůně“ – prevence proti chorobám, vitamíny, zdravá strava, 

režim dne, hygiena. Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu. Besedujeme o 

osobní hygieně a jejím významu. Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, 

použití WC, stolování. Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, jak předcházet 

úrazům, co se nám může stát při koupání, při jízdě na kole...Povídáme si o péči o náš 

chrup.                                                                             ČaJZ  
 

   

   

 

 

 

 

 

 



 Únor – Radujme se, veselme se – žijeme karnevalem, Pojďme si hrát na indiány. 

 

Žijeme karnevalem – měsíc věnovaný tvorbě masek a škrabošek, karnevalovým zvyklostem.                     

Ukončeno zábavným odpolednem s Klaunfamily.                                        LKN 

Pojďme si hrát na indiány - Indiánské zvyky – indiánské obydlí a vesnice, týpí, výroba 

totemů, lapačů snů, indiánské masky, amulety.                                            ČaP                                                                                                                                            

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                             ČaSP 

Pohybové aktivity - tělocvična, pohybové centrum, vycházky do okolí školy, zimní hry na 

sněhu (za příznivého počasí). 

Akce:  

 Projekt „Radujme se, veselme se – žijeme karnevalem“ – projekt je věnován 

karnevalu, tvoření masek, škrabošek, ukončení Zábavným odpolednem se soutěžemi s 

Klaunfamily, soutěž o nejlepší masku.                                             LKN                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

 Zábavné odpoledne s Klaunfamily                                              LKN 

 

 

 

 

 

 

 

Březen – Vstávat a růst – vítáme jaro, Jdeme navštívit knihovnu. 

 

Vstávat a růst – vítáme jaro - povídáme si o jaru, malujeme jarní motivy. Povídáme si o jarních 

zvycích, vynášení zimy, odemykání řek, potoků a studánek. Sledujeme jarní práce na polích.  

Jarní příroda, jarní rostliny, zvířata – mláďata – výtvarná a pracovní činnost, nástěnky. První jarní 

kytičky – papírové origami. Podnikáme vycházky do přírody-pozorování a poznávání jarních 

rostlin.                                                                                   ČaP 

Jdeme navštívit knihovnu - ptáme se knihovnice, které knížky si žáci nejraději půjčují.  

Besedujeme o naší nejoblíbenější knize, povídáme si o ilustracích, které ji doplňují. 

Seznamujeme ostatní s naší domácí knihovničkou. Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu.  

Z různých materiálů tvoříme postavičky z pohádek. Vyrábíme obal na knihu a obalujeme ji. 

Tvoříme záložku do knihy /různé techniky/.  Vymýšlíme krátké příběhy s ilustracemi – vyrábíme 

knihu. Chystáme výstavu ručně zhotovených knih k Měsíci knihy.                         LaČ 

                                                                                                                                                             

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                             ČaSP 

Pohybové aktivity - tělocvična, vycházky do okolí školy, školní hřiště. 

Akce: 

 Návštěva místní knihovny, beseda s knihovnicí.                                 LKN 

 Výlet do kinokavárny Odry – 17. 3. 2022                                        LAČ 
 

 

 



Duben  - Radost z jarní přírody, přípravy na Velikonoce a Den Země. 

 

Radost z jarní přírody - při pobytu venku si všímáme krás jarní přírody, změn v počasí.  

Ochrana přírody – úklid okolí školy. Četba z dětských časopisů s tématy o přírodě. Mezinárodní 

den ptactva – 1. duben. Péče o květiny (přesazování).                                      ČaSP 

Velikonoční svátky – tradice a zvyky u nás. Výroba velikonočních zajíčků, beránků, kuřátek. 

Zdobení kraslic – různé techniky. Zpívání, recitace říkadel a básní.                         ČaSP 

Den Země 22. duben - budeme kreslit, vyrábět a plnit úkoly spojené s naší krásnou planetou. 

                                                                                            LKN 

Pečujeme o vzhled - při péči o vzhled a čistotu nás zajímá, které jednoduché kosmetické 

přípravky můžeme doma používat. Hygiena, čisté oblékání, česání – beseda s profesionálem 

(kadeřnice).                                                                                ČaJZ  

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                              ČaSP 

Pohybové aktivity - tělocvična, vycházky do okolí školy, školní hřiště, malování na chodník. 

Akce: 

 Jarní tvoření s rodiči – 7. 4. 2022                                                  LaČ 

 Projekt – „Pečujeme o vzhled“ - při péči o vzhled a čistotu nás zajímá, které jednoduché 

kosmetické přípravky můžeme doma používat. Hygiena, čisté oblečení, česání – beseda 

s profesionálem (kadeřnice).                                                        ČaJZ 
   

 
 

 

Květen –  Máme rádi zvířátka – Lví král, Zlaté ručičky. 

 

Máme rádi zvířátka – Lví král – zaměřeno na exotická zvířátka, zvířátka z pohádky Lví král, 

čtení v knihách a encyklopediích, výtvarná a pracovní činnost k tématu, promítání filmu Lví 

král, ukončeno výstavkou v prostorách školy.                                           ČaP 

Zlaté ručičky – vyzkoušíme svoje dovednosti. Malá hospodyňka si vyzkouší připravit různé 

druhy pokrmů. Malý řemeslník si vyzkouší vyrobit libovolný výrobek. Ten dělá to a ten zas 

tohle - povídání s čím kdo pracuje, ke kterému povolání se vztahuje určitý předmět.     ČaSP 

Hry dětí na hřišti – cvrnkání kuliček, skákání panáka, skákání přes gumu, malování křídou na 

zem, hry na písku, pohybové hry, míčové hry.                                          ČaJZ 

Týden barev – barevné hraní, soutěže, skupinové práce.                                ČaSP 

Den matek – povídání o mamince, přání, dárky.                                        LKN 

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                          ČaSP 

Pohybové aktivity - tělocvična, vycházky do okolí školy, školní hřiště.                  ČaJZ 
 

 

 

 

 



Červen – Hry a zábava, Zahradní slavnost. 

 

Oslava Mezinárodního dne dětí – den plný soutěží a zábavných her.                      LKN 

Zahradní slavnost – společně připravujeme zahradní slavnost, pečeme, připravujeme zdravé 

pokrmy, nápoje, posezení a soutěže na zahradě školy v atriu. Výzdoba zahrady.            ČaSP 

Hry na školním hřišti, pohybové aktivity, míčové hry, soutěže.                             ČaSP 

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                              ČaSP  

Pohybové aktivity - tělocvična, vycházky do okolí školy, školní hřiště.                      ČaJZ 

Akce:  

 Zahradní slavnost - společně připravujeme zahradní slavnost, pečeme, připravujeme 

zdravé pokrmy, nápoje, posezení a soutěže na zahradě školy v atriu. Výzdoba zahrady. 

                                                                                    ČaSP                       

 Taneční show 
 

 

 

 

 

V Suchdole nad Odrou 30. 8. 2021  

 

Ivana Tymráková, Ivana Kuczová 

vychovatelky školní družiny 


