
Plán práce školní družiny 2022/2023 
 

Září 

Seznámení se školou 

 Učíme se orientovat ve škole 

 Prohlížíme si učebny a třídy školy 

 Seznamuje se se zaměstnanci školy 

 Seznamujeme se s Vnitřním řádem školní družiny 

 Poučení o bezpečnosti a chování při pobytu ve školní družině 

 Povídáme si o bezpečnosti dětí ve škole i na školním hřišti 

Stolování 

 Prohlížíme si školní jídelnu 

 Seznamujeme s provozem ve školní jídelně 

 Opakujeme si základní pravidla stolování 

Moji kamarádi 

 Pravidla soužití dětí ve věkově různorodém kolektivu dětí ve školní družině 

 Jak se chova mezi dětmi, co znamenají slova vzájemná úcta, tolerance 

 Pomoc starších dětí mladším 

 Podzim 

 Kdy nastává podzim 

 Jaké změny se odehrávají v přírodě 

 Jak se mění život zvířat 

 Kteří ptáci jsou odlétaví a přezimující 

Celodružinové akce:   

Schůzka rodičů  

T: 6. 9. 2022 

Z: Walachová + vychovatelky 

 

 

Říjen 

Slušné chování 

 Připomínáme si pravidla slušného chování (pozdrav, poděkování, omluva, požádání) 

 Zdravení všech dospělých osob ve škole 

Náš kamarád 

 Pomoc handicapovaným dětem 

Padá, padá listí 

 Poznáváme listnaté stromy 

 Sbíráme listy, učíme se je lisovat 

 Vyrábíme z přírodních materiálů 

Domácnost 

 Jak doma pomáháme mamince 

 Jaké konkrétní činnosti máme na starosti a jak se nám je daří plnit 

Celodružinové akce: 

VV soutěž - Den stromů - „Barvy podzimu“  

T: 17. 10. – 21. 10. 2022 

Z: Stankovičová, Dibďáková Macurová, Syrová 

 

 

Listopad 

Kalendář 

 Učíme se poznávat časové úseky - den, týden, měsíc, rok 



 Jmenujeme dny v týdnu, měsíce, roční období (znaky) 

 Každý den má někdo svátek - čteme si jména v kalendáři 

 Vysvětlujeme si pojem „exotická“ jména 

 Zkoušíme si kamarádovi poblahopřát k svátku, narozeninám 

Mluvíme správně? 

 Cvičíme si výslovnost zábavnými jazykolamy 

 Učíme se krátké básničky pro dobrou výslovnost 

 Vytleskáváme rytmus 

 Jazykolamy pro pobavení 

Na koncertě, v divadle 

 Jak se máme správně chovat při těchto akcích 

 Jak se oblékáme 

 Kdo je dirigent, co jsou kulisy 

Celodružinové akce: 

Kadeřník roku - Účes roku 

T: 21. 11. – 25. 11. 2022 

Z: Walachová, Ručilová 

 

 

Prosinec 

Mikuláš 

 Jsou Mikuláš a Čert nadpřirozené bytosti? 

 Kdy k nám chodí čert a Mikuláš? 

Moje rodina 

 Učíme se správně jmenovat jednotlivé členy rodiny 

 Příbuzenské vztahy 

Vánoce 

 Tradice Vánoc 

 Vyrábíme přáníčka 

 Zdobíme vánoční stromeček 

 Čteme si vánoční příběhy 

Celodružinové akce: 

Nejkrásnější Vánoční ozdoba - soutěž MmH 

T: prosinec 

Z: vychovatelky 

Vánoční úniková hra 

T: 21. 12. 2022 

Z: Turšnerová, Ručilová, Walachová 

 

 

Leden 

Naše město 

 Prohlížíme si knihu z historie našeho města 

 Povídáme si, jak se naše město změnilo 

 Besedujeme nad mapou města, hledáme ulice, ve kterých bydlíme 

 Hledáme konkrétní ulice  

 Malujeme dům, ve kterém bydlím 

 Vyhledáváme informace o našem městě na internetu 

 Prohlížíme si webové stránky našeho města 

Sdělovací prostředky 

 Co to jsou sdělovací prostředky 

 K čemu slouží 



 Jaké máme sdělovací prostředky 

 Nebezpečí sociálních sítí 

 Pohádkový svět 

 Jak vznikaly pohádky 

 Proč si je lidé tak oblíbili a k čemu nám slouží 

 Poznáváme pohádky podle krátkých úryvků 

Cesta do pravěku 

 Jak vznikla naše planeta Země 

 Prehistorická zvířata 

 Besedujeme a prohlížíme si encyklopedie prehistorických zvířat 

 Kreslíme nebo vybarvujeme omalovánky prehistorických zvířat 

Celodružinové akce: 

Drátěnkový turnaj 

T: 25. 1. 2023 

Z: Walachová, Stankovičová 

 

 

Únor 

 Z pohádky do pohádky 

 Povídáme si o pohádkách, které máme nejraději 

 Kreslíme oblíbené postavy z pohádek 

 Zhlédneme nejoblíbenější pohádku 

 Dramatizace krátké ukázky libovolné pohádky 

Denní režim 

 Vysvětlujeme si rozdíl mezi povinností a zábavou 

 Co znamená slovo dochvilnost 

 Dodržování přesných časů pro jednotlivé aktivity během dne 

Masopust 

 Vyrábíme obličejové masky 

Celodružinové akce: 

Karneval 

T: 22. 2. 2023 

Z: Ručilová, Turšnerová 

DOD 

Z: vychovatelky 

 

 

Březen 

Jak se budí semínko 

 Klíčení semen pro výsadbu do vyvýšených záhonů  

MDŽ 

 Vyrábíme přáníčka pro maminky 

 Úloha ženy ve společnosti 

Vítáme jaro 

 Lidové zvyky a tradice 

 Změny v přírodě 

 Učíme se pojmenovat mláďata domácích zvířat 

Narodila se kniha 

 Jak vzniká kniha 

 Kdo je ilustrátor a kdo autor 

 Bezpečně do školy 

 Pravidla silničního provozu 



 Určujeme dopravní značky v okolí školy jejich význam 

 Vhodné oblečení pro účastníky silničního provozu 

Den učitelů 

 Kdy slavíme Den učitelů 

 Proč se slaví Den učitelů 

 Kdo byl J. A. Komenský 

 

Celodružinové akce: 

Páťáci čtou v družince 

T: 6. 3. – 10. 3. 2023 

Z: Walachová 

Dárky pro prvňáky 

T: průběžně 

Z: vychovatelky 

DOD 

Z: vychovatelky 

 

 

Duben 

Velikonoce 

 Lidové zvyky a tradice o Velikonocích 

 Vyrábíme Velikonoční přání 

 Malujeme na téma Velikonoce 

Slet čarodějnic 

 Kreslíme představu čarodějnice 

 Čteme si z knihy Malá čarodějnice nebo shlédneme film 

Den Země 

 Třídění odpadu – barevné kontejnery 

 Jak pomáháme přírodě my 

 Vyrábíme z plastových lahví a víček  

Celodružinové akce: 

Dopravní soutěž + jízda zručnosti 

T: 19. 4. 2023 

Z: Walachová, Stankovičová, Syrová 
 
 

Květen 
A co škola? 

 Význam vzdělanosti 

 Proč musíme chodit do školy 

 Které předměty mám ve škole nejraději 

 Malujeme školu (podle fotografie, na zahradě) 

Telefonní ústředna 

 Seznamujeme se s důležitými telefonními čísly 

 Modelujeme situace, při kterých musíme volat – policii, hasiče, zdravotní službu 

Ochránci pořádku 

 Význam práce příslušníků policie 

 Dodržování zákonů 

Den matek 

 Historie vzniku tohoto svátku 

 Co pro nás maminka znamená 

 Vyrábíme přáníčka pro maminky 



Naše tělo 

 Pojmenováváme části těla 

 Jak pečujeme o své zdraví 

 Význam otužování 

 Základy zdravého stravování 

 Malujeme zákeřné bacily 

Celodružinové akce: 

Útěk ze ZOO (pátrací hra) 

T: 24. 5. 2023 

Z: Ručilová, Turšnerová 

 

 

Červen 

Den bez úrazu 

 Základy poskytování první pomoci 

 Ošetření běžných úrazů 

 Kdy při úrazu potřebujeme pomoc dospělého 

 Jak předcházíme úrazům 

Den dětí 

 Děti na naší planetě – barvy pleti, jak žijí děti v jiných zemí 

Rostliny 

 Podmínky pro život rostlin 

 Pravidla chování v přírodě 

Bezpečnost o prázdninách 

 Opakujeme si pravidla silničního provozu 

 Bezpečnost při jízdě na kole 

 Bezpečnost pří pěší turistice 

 Bezpečnost pří koupání¨ 

 Bezpečnost při hrách a jiných aktivitách 

 Chováni při styku s cizí osobou 

Sportovci 

 Jaký sport se nám líbí 

 Sportujeme v nějakém druhu sportu? 

 Jaké máme úspěchy 

 Sledování sportovních pořadů 

 Jaké známe české sportovce a v jakém sportu vynikli nebo vynikají? 

Celodružinové akce: 

MDD 

T: 7. 6. 2023 

Z: Syrová, Ďibďáková Macurová 

Pamětní listy 

T: 29. 6. 2023 

Z: vychovatelky 
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