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Celoroční plán školní družiny 

 při Základní škole a Mateřské škole v Suchdole nad Odrou  

2022/2023 – školní družina 1, 2. 

 

Název celoročního plánu: „Spoloečně tvoříme barevný svět.“ 

 

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, S piráty po moři. ČaJZ, LKN, ČaSP, ČaP, MKŽ  

Říjen Chráníme své životní prostředí, Skřítkové 

z pařezové chaloupky. 

ČaJZ, ČaSP, MKŽ, ČaP 

Listopad Roční období, Hmyzí říše – Ferda Mravenec. ČaSP, MKŽ, LKN, ČaP 

Prosinec Vánoční zvonění, Svátky a oslavy. ČaSP, LKN, ČaP 

Leden Čarování paní zimy, Fantastický svět Pokémonů. LKN, ČaSP, ČaP, ČaJZ 

Únor Ať žije karneval, Družina má talent. ČaSP, LKN, ČaP 

Březen Jaro ožívá – pečujeme o květiny, Cesta do 

pravěku. 
ČaP, LaČ, LKN, ČaSP, LaČ 

Duben Pečujeme o vzhled, Měsíc ptactva, Velikonoce. ČaSP, LKN, LaČ, ČaJZ, ČaP 

Květen Měsíc lásky, Malý výtvarník – výtvarná akce. ČaSP, LKN, ČaJZ ,ČaP 

Červen Měsíc dobrých skutků. 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: 

 

„Malý výtvarník – kresba, malba: tužkou, uhlem, pastelky, akvarelové pastelky,  

            akrylové barvy, suché pastely. 

Kresba tužkou, umělým a přírodním uhlem, techniky stínování, gumování.  Nové techniky  

kreslení pastelkami a akvarelovými pastelkami.  Malování akrylem - seznámení s technikou  

malby, vytváření odstínů různých barev. Suché pastely – prolínání barev, stínování. Společné  

práce (skupinové, ve dvojicích), výtvarné a estetické cítění. 

 

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

Četba poezie, prózy, pohádek, povídek, příběhů, dětských časopisů. Rozvíjíme u žáků  

kulturu řeči, vyjadřovací schopnosti, pozornost, paměť, představivost, fantazii. 

Výtvarné práce k tématu, pracovní listy, soutěže, výstava. 

Beseda s kronikářkou, jaká je naše nejoblíbenější kniha, 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. 

 

„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, S piráty po moři. 

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 – kresba tužkou, přírodním a umělým uhlem – seznámení 

s technikou, rozmístění kresby, techniky stínování, gumování. Výtvarné a estetické cítění.                                                                        

ČaSP 

• „S piráty po moři„ – čeká nás spousta práce (posádka se musí navzájem seznámit, s pravidly 

paluby, obeznámit se se svou lodí (družinou). Vymyslet název lodi, svůj pokřik a svoji vlajku.  

Pirátské zábavné odpoledne.                                                            LKN 

 

 

 

 

 

 



Říjen – Chráníme své životní prostředí, Skřítkové z pařezové chaloupky. 

 

Chráníme své životní prostředí - besedujeme o tom, jak člověk škodí, nebo prospívá lesu. Při 

vycházce do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozuje činnost člověka. Vyprávíme si o 

nebezpečí ohně ve volné přírodě.                                                    MKŽ, ČaJZ 

• Sledujeme živočichy, rostliny, neživou přírodu. Navrhujeme, jak chránit přírodní prostředí v 

našem nejbližším okolí. Kreslíme květiny, živočichy a v atlasech zvířat a rostlin vyhledáváme 

nejdůležitější údaje o nich. Shromažďujeme pohlednice z různých zemí světa a v atlasech 

vyhledáváme místa, odkud nám je někdo poslal.                                         ČaP  

• Tvoříme výrobky z přírodních materiálů (lisování, tisk, listová koláž, zvířátka z přírodnin, 

frotáž).  

• Lisujeme rostliny, které rostou na našich lukách, tvoříme z nich herbáře, z herbářů zhotovíme  

výstavku. Kreslíme, malujeme, modelujeme prehistorické zvíře podle své fantazie.    ČaSP      

                       

• Skřítkové z pařezové chaloupky - stavíme domečky pro skřítky. Povídáme si o zvířátkách. 

Barvy podzimu, podzimní koláže. Výtvarná činnost k podzimu. Hry a sportovní aktivity na 

školním hřišti, ale i vyrábění různých výrobků z přírodních materiálů. Nádherné barvy, které 

jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k výtvarnému a kreativnímu 

tvoření.                                                                                  ČaP 

Akce: 

• 20. 10. 2022  Kino Květen Nový Jičín 13:30 

 

 

Listopad – Roční období, Hmyzí říše – Ferda Mravenec. 

 

Roční období - besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat, 

vztahy mezi zvířaty. Čteme si o přírodě a jejich proměnách.                                ČaP 

Dramatizujeme jednoduché pohádky se zvířecími hrdiny.  

Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je.  

Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně.  

Vyrábíme draky.  

Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu – vyrábíme krmítka, zdobíme stromy v atriu školy 

(jablka, mrkev, žaludy, kaštany..).  

Výtvarné a pracovní činnosti (nové techniky).                                              ČaSP 

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

okolí školy.                                                                                MKŽ 

Hmyzí říše – Ferda Mravenec - čteme knihu Ferda Mravenec a kreslíme mravence a jiné 

brouky. Výtvarná činnost k tématu, výstavka.                                              ČaSP                               

Na vycházkách pozorujeme mraveniště a brouky, učíme se je chránit.  

     

Akce: 

• Lentilácká superšou – 25. 11. 2022 – Mankovice.                                     LKN 

 
 

     



      Prosinec – Vánoční zvonění, Svátky a oslavy. 

 

Činnosti přinášející spokojenost, radost a pohodu, láska k bližním, rodičům, kamarádům 

pocit sounáležitosti s rodinou. Probouzíme v dětech úctu ke starším lidem. Vyprávění o 

vánočních svátcích, tradicích, jak trávíme vánoční svátky u nás doma, besedy na téma zvyky, 

tradice různých národností, četba s vánoční tematikou, výroba vánočních ozdob, výzdoba třídy, 

poslech a zpěv koled.                                                                    LKN 

• Vánoční stromeček pro zvířátka   

• Tvoříme na Vánoční jarmark.                                                        ČaP 

 

Svátky a oslavy  -  seznamujeme se jmény v kalendáři, zapíšeme si všechny spolužáky. 

Tvoříme přáníčka. Významné dny – Den dětí, Den matek, apod.  

 

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

počasí).                                                                                                                       

Akce: 

•   Vánoční jarmark.                                                           ČaSP 

•   Mikulášská show s Klaunfamily  8. 12. 2022                                 LKN 
 

 

 

 

 

 

  Leden – Čarování paní zimy, Fantastický svět Pokémonů. 

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).                                                             

Fantastický svět Pokémonů – trénujeme a rozvíjíme schopnosti, které postupem času sílí. 

Své přednosti následně uplatňujeme ve hře. Vývoj každého Pokémona je doprovázen 

různou změnou vzhledu (tréninkem) a fyzické zdatnosti (hry a soutěže). Výtvarné práce 

k tématu. 
 

Akce: 

• 26. 1. 2023  Kino Květen Nový Jičín 13:30 

   

   

 

 



 Únor – Ať žije karneval, Družina má talent. 

 

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

Ukončeno maškarním karnevalem – každá školní družina samostatně.                    LKN 

ČaP                                                                                                                                            

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                            ČaSP                            

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

sněhu (za příznivého počasí). 

Akce:  

• „Ať žije karneval“ – projekt je věnován karnevalu, tvoření masek, škrabošek, ukončení                                              

Ukončeno maškarním karnevalem – každá školní družina samostatně.             LKN                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

• Družina má talent – volíme hvězdu školní družiny. Vyhlášení soutěže nadějných 

zpěváků, tanečníků, umělců a talentů. Za účasti hvězdné poroty volíme vítěze.    LKN 

Akce: 

• Maškarní karnevaly ve dnech od 20. 2 – 28. 2. 2023 každá šd samostatně. 

 

   

Březen – Jaro ožívá – pečujeme o květiny, Cesta do pravěku. 

 

Jaro ožívá – pečujeme o květiny - 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.  

Pečujeme o květiny – pěstujeme, přesazujeme, zaléváme, z květin si vytváříme hezké životní 

prostředí, pozorujeme klíčení semínek, čteme ukázku z příběhu „Jak Křemílek a Vochomůrka 

zasadili semínko.“ Vymyslíme si zaklínadlo, kterým se semínko budí, hrajeme (pexesa, kvarteta) 

s náměty živočichů a rostlin, soutěžíme ve skládání rozstříhaných obrázků zvířat, rostlin.  ČaP 

 

Cesta do pravěku - zaměřený na pravěk, pravěká zvířata, pracovní listy, soutěže, knihy, filmy, 

výtvarné práce = výstup výstavka, nástěnka                                              ČaP 

                                                                                                                                                             

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                             ČaSP 

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

 

Akce: 

• Jarní tvoření s rodiči - 23. 3. 2023 - 14:00 – 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duben  - Pečujeme o vzhled, Měsíc ptactva, Velikonoce. 

 

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  
  

Měsíc ptactva  - přemýšlíme, co znamenají ptáci v našem životě a jak se o ně starat, v knížkách 

o nich hledáme informace. Vyprávíme si o domácích zvířatech a na základě vlastních zkušeností 

si vysvětlujeme, jakou péči vyžadují.  Můžeme přinést některé z našich domácích zvířat (morče, 

andulku), seznámit se s ním, vyprávět si o něm. Kreslíme domácí mazlíčky a práce vystavíme. 

Kreslíme a malujeme své oblíbené zvíře, hovoříme o něm.                                 ČaP 

Péče o květiny (přesazování).                                                             ČaSP 

Velikonoce – tradice a zvyky u nás. Výroba velikonočních zajíčků, beránků, kuřátek. Zdobení 

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

 

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                              ČaSP 

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

Akce: 

• 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 – Měsíc lásky, Malý výtvarník – výtvarná akce. 

 

Měsíc lásky – měsíc dobrých vztahů, lásky, dobré nálady, pomoc kamarádům, výtvarné práce 

k tématice – srdce, přání, mandaly.                                                     LKN 

 

Malý výtvarník – výtvarná akce – vyhodnocení celoročního výtvarného projektu – kresba 

tužkou, pastelkami, akvarelovými pastelkami, malba akrylem a pastely. Prezentace činnosti – 

výstava k projektu. Přípravy a práce na výtvarných dílech a obrázcích.                   ČaSP 

 

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

 

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

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

 

Výtvarné a pracovní činnosti.                                                          ČaSP 

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

Akce: 
• 25. 5. 2023   13:30 – 16:00  Dětský den  

 



Červen – Měsíc dobrých skutků. 

 

Měsíc dobrých skutků – tvorba dárků, přání, týdenní hra na dobré anděly, tvorba obálek na 

dobré vztahy + vytvoření prostoru pro předání vzkazů, hry s nutností pomoci kamarádovi.  LKN 

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

 

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:  

• 8. 6. 2022  16:00 – 19:00  Taneční show 

 

 

 

 

V Suchdole nad Odrou 29. 8. 2022 

  

 

Ivana Tymráková, Ivana Kuczová 

vychovatelky školní družiny 


