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Celoroční plán školní družiny 

při Základní škole a Mateřské škole v Suchdole nad Odrou  

2022/2023 - školní družina 3, 4 

 

Název celoročního plánu: „Barevný rok“ 

 

Zpracovala: Andrea Hrubá, Barbora Tomášková 

 

Měsíc Náměty 

Září  Seznámení s kolektivem, četba knih. 

Říjen  Podzimní tvoření. 

Listopad  Strašidla. 

Prosinec  Těšíme se na Vánoce. 

Leden  Ledový měsíc. 

Únor „Únor bílý, pole sílí“. 

Březen „Březen, za kamna vlezem“. 

Duben „Duben, ještě tam budem“. 

Květen „Měsíc lásky“. 

Červen  Hry a zábava. 

 

 

Celoroční projekty: 

 

„Čtení pro radost“   -  zaměřený na čtení dětských knih,      

     pohádek, povídek, výtvarné práce k      

     tématu, pracovní listy, soutěže, výstava 

                              

„Barvy“                                -            každý měsíc má svou barvu, podle ní se odvíjí práce  

                                                           s dětmi, snaha zapojení barvy do činností, práce s barvou  

                                                           a její texturou  

 



Září - Seznámení s kolektivem - barva žlutá 

- Poučení o bezpečnosti provozu, seznámení s vnitřním řádem ŠD.                                           
- Etická výchova - jak se chováme ke spolužákům, kamarádům, tolerance, spolupráce.             
- Seznámení s kolektivem ŠD - zapojení do kolektivu, poznáváme nové kamarády, hrajeme       

  seznamovací kolektivní hry.  

- Ovocný den. 
- Pravidla slušného chování ve ŠD a ŠJ. 
- Výtvarné a pracovní činnosti.                                                                                                    
- Pohybové aktivity - tělocvična, školní hřiště.                                                                           
 

 

 

 Říjen - Podzimní tvoření - barva hnědá 

- Podzimní vycházky(sběr plodin), tvoření Podzimáčka z přírodnin,,domečky pro  

   skřítky,podzimní čaj. 

 

Akce: 

- Korálkový den. 

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

 

 

 Listopad – Strašidla-barva oranžová 

- Strašidla našich lesů, hájí a obydlí - povídání, příběhy, četba. 

- Strašidla - kresba, soutěž o bodíky. 

 

Akce: 

- „Noc se strašidlem“ (spaní v ŠD). 

-  Lentilácká superšou – 25. 11. 2022 – Mankovice.                                      

      

 

          Prosinec – Těšíme se na Vánoce- barva zlatá  

- Těšíme se na Vánoce, tvoření vánočních výrobků na vánoční jarmark. 

- Vánoční tradice ve školní družině. 

 

Akce:  

- Vánoční jarmark - tvoření ozdob, vánočních dekorací.  
- Mikulášská show s Klaunfamily  8. 12. 2022. 

 

 

Leden – Ledový měsíc- barva modrá 

- Tvoření ve sněhu, malování do sněhu. 

- Soutěž: LEDOVÝ MUŽ (tělocvična). 

 

Akce: 

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

   

 



 Únor - „Únor bílý, pole sílí“- barva bílá 

- Den Eskymáka-soutěž ve skupinkách. 

- Výtvarná, pracovní činnost- tvoření a stavba  iglú, kresba Eskymáků. 
 

Akce: 

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

 

 

 Březen - „Březen, za kamna vlezem“ barva zelená 

-Jarní probuzení, pozorování přírody, poznáváme bylinky a koření, výtvarná a pracovní činnost  

  spojená s jarem. 

 

Akce: 

- Návštěva „Babky kořenářky“ 

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

 

 

 Duben - „Ještě tam budem“ - barva fialová 

- Duben měsíc bezpečnosti, pravidla sil. provozu, dopr. značky. 

- Žel., letecká, vodní, silniční doprava a dopr. prostředky, soutěž o bodíky, výtvarná a pracovní  

  činnost. 

 

 

 
 Květen - „Měsíc lásky“ barva-červená 

- Srdíčkový týden. 

- Dramatika, výtvarná a pracovní činnost, malé vaření, soutěž o bodíky. 

 

Akce:  

- „Chyť si své srdce“ – sportovní soutěž na zahradě, v tělocvičně 

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

 

 

 Červen – Barva duhová 

- Oslava Mezinárodního dne dětí - den plný soutěží a zábavných her.                                        

- Hry na školním hřišti, pohybové aktivity, míčové hry, soutěže.                                                
- Výtvarné a pracovní činnosti.                                                                                                     

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

 

Akce:  

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

 

 

V Suchdole nad Odrou 20. 9. 2022 

 

Andrea Hrubá, Barbora Tomášková, vychovatelky školní družiny 


