
Roční plán školní družina 2021/22 

Během celého školního roku budeme upřednostňovat v ŠD pobyt dětí v přírodě. 

 

Září 

Seznámení s bezpečností a chováním žáků v ŠD 

Seznámení s řádem ŠD 

Seznamovací hry, prázdninové výtvarné a literární příběhy 

▪ povídáme si o zážitcích z prázdnin 

▪ prohlížíme si pohlednice a malujeme obrázky 

Rozdělení dětí do zájmových kroužků 

Po  Počítače 3., 4., a 5. tř. 

 Flétna 

Út Keramika 

St Pohybový kroužek 

 Badmintonový kroužek 

Čt Náboženství 1. skupina  - 1. a 2. třída 

             Náboženství 2. skupina – 3. třída 

 Náboženství 3. skupina – 4. a 5. třída 

Pá Florbal   1., 2., 3., 4. a 5. třída 

 

Říjen 

-Veselé barvy podzimu 

Draci v oblacích - Drakiáda 

Barvy podzimní přírody 

Sbíráme a tvoříme z přírodnin 

„Leť vlaštovko, leť“ - soutěž 

 

 

 

 

 



Listopad 

-Jarmark 

Tvoření na Vánoční jarmark 

Výzdoba družiny 

Autičkiáda 

Možná přijde i Mikuláš? 

 

Prosinec 

-Blíží se čas Vánoc 

Tvoření s vánoční tématikou  

▪ vánoční tradice a zvyky 

Píšeme a kreslíme Ježíškovi 

Pečení vánočního cukroví 

Vánoční posezení v ŠD, rozdávání dárečků 

 

Leden  

-Zimní radovánky 

My Tři králové jdeme k Vám (zvyky a obyčeje) 

Jak přežívají zvířátka v zimě? 

Sportujeme i v zimě na sněhu 

Maškarní karneval - tvoření 

 

Únor 

-Zima sníh 

Soutěže na sněhu, stavby ze sněhu    

Valentýnské tvoření 

Masopust (vysvětlení a povídání s dětmi) 

Výroba masek 

 

 

 



Březen 

-Zdraví na jaře 

Zdravé jídlo v našem jídelníčku 

Jarní i léčivé rostliny, bylinkové čaje - herbář 

Jarní rovnodennost a první jarní den (20.3.) 

Stěhovaví ptáci 

 

Duben 

-Velikonoce 

Výrobky s velikonočními náměty 

▪ zvyky tradice a koledy 

Den Země (povídáme si o planetě, ekologie)  

Dárečky pro budoucí prvňáčky 

 

Květen 

-Moje maminka 

Dárky a přáníčka ke Dni matek  

Jak si hrály naše „Mámy“   

Hry na hřišti a v přírodě  

„Jezdíš bezpečně?“ – dopravní soutěž, Jízda zručnosti 

Soutěž v piškvorkách 

 

Červen 

-Prázdniny jsou za dveřmi 

Sladký Den dětí 

Mé vysněné prázdniny - bezpečnost během letních prázdnin 

Úklid třídy před prázdninami  

▪ třídění her a hraček 

Hry a pobyt v přírodě 


