
Roční plán činnosti školní družiny 2021/2022 

 
 

MOJE ŠKOLA, DRUŽINA (MĚSTO) 

Odpočinková 

činnost 

- seznamovací hry, volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích, 

poslech čtených pohádek 

                                          - společenské hry dle výběru dětí, volné hry a kreslení, četba na 

pokračování 

Rekreační činnost        - vycházky po okolí ZŠ, chování na přechodu, vycházky 

s námětovými hrami ve volné přírodě, hudebně pohybové hry, 

sběr plodů                                                                  

Zájmová činnost          - pracovní (stavebnice: prostorové stavby silnice, domy, město, 

stříhání z předkreslených tvarů, výroba a malování draka 

- estetická (malování a kreslení zážitků z prázdnin, z vycházek po 

okolí ZŠ, ilustrace k četbě pohádek 

- vlastivědná – znám své město? / památky, zajímavosti, znak 

města 

- sportovní – závodivé hry, hry s míčem – házení, chytání, se 

švihadly – přeskoky, pohyb. hry 

- dopravní výchova – základní pravidla BESIP – cesta do školy 

Příprava na 

vyučování   

 

Les ve škole 

„Kamarád les“  

 

- udržovat pořádek ve školní tašce a na svém místě, didaktické 

hry procvič. pozornost, hádanky   

 

- stopovaná - 2. odd. stopuje 1. odd. plněním úkolů do lesa, 

seznámení s lesem, volné hry  

 

 

Dráčkování                    - soutěž o nejkrásnějšího draka, společné pouštění draků  I.+ 

II. odd. (pokud nám počasí dovolí) 

Podzimní olympiáda  - soutěž mezi I. a II. odd. ŠD (hřiště, tělocvična – dle počasí) 

 

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 

Odpočinková 

činnost    

- poslech pohádek a příběhů s podzimní tématikou, 

rozhovory s dětmi -  individuálně, práce 

- s dětskými časopisy, hry dle vlastního výběru 

Rekreační činnost          - vycházky do volné přírody, pohybové hry s pravidly 

(venku), pozorování přírody, práce na poli 

Zájmová činnost             - pracovní – výrobky z přírodnin (koláže, malované kameny, 

prostorové stavby, výroba skřítků)  

- přírodovědná (při pobytu venku – pozorování zvířat a 

odlétajících ptáků, sběr přírodnin), pozorování stromů, 

podzimní ovoce, dýně 

- estetická – výzdoba oken ŠD, strašidlácké tvoření 

- sportovní – závodivé hry na hřišti, hry s míči – házení, 

chytání, turistické vycházky do přírody 

- dopravní – jak správně přecházet vozovku, pravidla 

silničního provozu pro chodce 

Příprava na 

vyučování 

 

- omalovánky, dokreslování počtu, hry s písmenky, hádanky, 

kreslení, čtení dětských časopisů, matematické soutěže 

 



 

Les ve škole 

„Stromoví   

skřítkové“ 

  

 

- poznávání stromů, hra na schovávanou, stavění domečků 

pro skřítky   

                                                                                               

Družinkové kuchtění 

Helloween 

 

PODZIMNÍ 

PRÁZDNINY: 

- Dýmník Rumburk 

- Výlet za zvířátky – šluknovský kopec 

- výlet vlakem za dobrodružstvím 

-  rovnání a úklid her, mytí hraček, lepení krabic  

 

BAREVNÝ PODZIM  

Odpočinková 

činnost    

- rozhovory s dětmi, četba na pokračování, stolní společenské 

hry, hry dle vlastního výběru  

- a přání dětí 

Rekreační činnost          - denní vycházky s pohybem (hrou) ve volné přírodě, spol. hry 

na koberci, dramatizace  

- pohádek s maňásky – strojíme panenky a panáčky dle ročního 

období 

Zájmová činnost             - pracovní – sestavování výrobků z přírodnin, lepení, stříhání, 

výroba bramborových tiskátek, výrobky s podzimní tématikou   

- přírodovědná – pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi 

jehličnany a listnatými stromy, výstava nejkrásnějších listů + 

lisování, co umí vítr a déšť 

- estetická – hry s barvami – zapouštění, obtisk vylisovaných 

listů, práce s tuší, sítka 

- sportovní – překážková dráha na hřišti či v tělocvičně, hry 

s míči a švihadly, cvičení s hudbou, bruslení 

- dopravní – poznávání zákazových dopravních značek 

Příprava na 

vyučování 

 

 

Les ve škole 

„Hraj si s lístky“  

 

- opakování a procvičování poznatků formou hádanek a 

didaktických her, udržování pořádku ve svých věcech, úklid 

pomůcek při odchodu  

 

- pozorování změn v lese, hra- Listí v pohybu, listové obrazy- 

sběr listí a přírodnin 

 

 ZIMNÍ STADION v Rbk   – víkendová akce pro zájemce, odměna za chování     

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 

Odpočinková 

činnost    

- poslech četby na pokračování, rozhovory s dětmi o jejich 

zážitcích a přáních, vánoční zvyky a tradice, práce s dětskými 

časopisy, hry se stavebnicemi a hračkami dle vlastního výběru    

Rekreační činnost          - vycházky do přírody dle počasí – hry na sněhu, stavby sněhové, 

hry a cvičení ve třídě, v tělocvičně 

Zájmová činnost             - pracovní – příprava vánoční výzdoby, symbolických dárků, 

vánočních přání a ozdob 



- přírodovědná – přírodovědné vycházky, čtení stop ve sněhu, 

pozorování změn počasí (sníh, déšť, vítr) 

- estetická – malování, kreslení zimní přírody, „ moje přání“, 

výroba netradičních ozdob, novoročních přání, stavba různých 

staveb ze sněhu, výzdoba oken ve ŠD 

- sportovní – vyprávění a rozhovory o zimních sportech, hry na 

sněhu, závodivé hry s pravidly (hrát čestně)  

- dopravní – pravidla správného přecházení vozovky 

Příprava na 

vyučování 

 

Les ve škole  

„Vánoce v lese“ 

 

- didaktické hry rozvíjející smysly 

 

 

- výroba krmítka, zdobení stromečku pro zvířátka 

 

MIKULÁŠSKÁ A VÁNOČNÍ BESÍDKA 

PEČENÍ CUKROVÍ 

VÁNOČNÍ 

PRÁZDNINY: 

- Plavecký bazén Rbk, Vdf 

 - Výlet do lesa za zvířátky 

  
 

ZIMA A JEJÍ KRÁSY 

Odpočinková 

činnost    

-  rozhovory s dětmi – zážitky z ván. prázdnin, poslech četby na 

přání, zimní hádanky, stolní a jiné společenské hry 

Rekreační činnost          - vycházky – hry na sněhu – bruslení, klouzání, sáňkování, 

prohlubování znalostí o přírodě a její ochraně 

Zájmová činnost             - pracovní – výroba krmítka a ptáků z různých materiálů 

(krabičky, peří, dřevo, papír), prostorové stavby z konstrukt. 

stavebnic 

- přírodovědná – vycházky do přírody – krmení volně žijících 

zvířat (sypání do krmítek) 

- estetická – poslech pohádek se zimní tématikou, ilustrace 

k pohádce, seznamování s novými technikami při vytváření 

obrázků, dramatizace pohádkového příběhu s maňásky 

- sportovní – zimní hry a sporty, sportovní soutěže, hudebně 

pohybové hry, hry v tělocvičně 

- dopravní – příkazové dopravní značky 

Příprava na 

vyučování 

 

Les ve škole 

„Zimní 

radovánky“  

 

- četba dětí, péče o učebnice, sešity a další školní pomůcky, 

jazykolamy 

 

- zimní stopování v lese- s lupou, hry na sněhu, krmení zvířátek 

 

Společná akce:                       Závody a hry ve sněhu (I. + II. odd.) 

 

 



KLAUNI MAJÍ REJ 

Odpočinková 

činnost    

- práce s dětskými časopisy, individuální rozhovory s dětmi, 

pranostiky, poslech pohádek z CD, pohádky klasické z videa, 

DVD 

Rekreační činnost          - pohybové hry se zpěvem, za příznivého počasí vycházky do 

přírody, cvičení s hudbou, hry na sněhu 

Zájmová činnost             - pracovní – lepení, stříhání, výroba zvířátek, sestavování 

prostorových staveb z krabic různých velikostí, výroba masek 

- přírodovědná – pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu, 

pozorujeme zimní krajinu 

       -     estetická – malování, modelování z moduritu, kreslení tuší a       

             dřívkem 

- sportovní – závodivé hry v tělocvičně, překonávání přírodních 

překážek při vycházce (skok, seskok, přelézání), vycházka 

(exkurze)ke koním, pohyb. hry s pravidly 

- dopravní – barvy semaforu, křižovatky 

Příprava na 

vyučování 

 

Les ve škole 

„Mrazík“ 

- péče o vlastní osobu, úprava oděvu, pořádek v osobních 

věcech, pečlivost, zdravověda 

 

- zamrzající bubliny-bublifuk, hra na veverku, hry se sněhem 

  

SPOLEČNÁ  

AKCE:              

- Karneval v tělocvičně (I.+ II. odd.) 

JARNÍ 

PRÁZDNINY   

- EXKURZE  knihovna RBK 

- jarní úklid ve ŠD, oprava hraček 

  

BŘEZEN: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ 

Odpočinková 

činnost     

- hádanky a hlavolamy, stolní a společenské hry, Březen – měsíc 

knihy: výstava knih, které děti přinesou, práce s knihou 

Rekreační činnost           - vycházky do jarní přírody, hry se švihadly, TV chvilky, delší 

vycházky podle přání a počasí, soutěž ve zpěvu 

 

Zájmová činnost            - pracovní – výroba knížek, záložek, pohádkových postav 

- přírodovědná – pozorování prvních jarních květin (název, 

barva), mláďata – obrázky + skládanky, semínko, Den vody 

- estetická – velikonoční výzdoba, textilní koláže s jarní 

tématikou, výzdoba oken ve ŠD, dramatizace pohádky – o 

zvířátkách   

- sportovní – závodivé hry s různými pomůckami na hřišti (v 

tělocvičně), závody v různých disciplínách, vycházky do 

přírody   

- dopravní – přecházení vozovky a křižovatky (chodci a 

cyklisté), kvíz 

Příprava na 

vyučování 

 

Les ve škole  

„Zpívej ptáčku“ 

 

- „Co všechno umím“, kvíz, procvičení znalostí dětí, hádanky, 

luštíme rébusy, osmisměrky,  sudoku,…  

 

- pozorování ptáků a zvířat pomocí dalekohledu, lesní muzikanti- 

výroba nástrojů z přírodnin, úklid lesa 



DEN 

OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 

- hry, překážková dráha ve ŠD, výtvarná dílna se zimní tematikou 

 

 

Zvířátkový den           – domácí i plyšoví mazlíčci 

 

DUBEN: MĚSÍC BEZPEČNOSTI 

Odpočinková 

činnost     

- hry dětí podle vlastního výběru, poslech pohádek na přání, 

vybarvování omalovánek 

Rekreační činnost           - vycházky do jarního parku, zahrady (pozorování rozdílů), 

seznamování s novými hudebně pohybovými hrami        

Zájmová činnost             - pracovní – rozhovory o práci na zahradě, přesazování květin ve 

ŠD, velikonoční pomlázky, kraslice    

 - estetická – velikonoční zvyky, tradice 

 - přírodovědná – pozorování změn v přírodě, přispívat svou 

prací k její ochraně, vycházka do lesa a do parku – pozorování 

stromů, keřů (pupeny, květy), druhy stromů 

 - sportovní – rytmická gymnastika v tělocvičně, turistická 

vycházka, závodivé hry a soutěže 

 - dopravní – dopravní kvíz 

Příprava na 

vyučování 

 

Les ve škole 

„Indiánské 

dovádění“ 

- soutěže a hádanky, hlavolamy, obrázkové čtení, četba dětí 

 

 

- stavění týpí- hrajeme si na indiány, opékání vuřtů 

 

Čarodějnice I. + II. odd.: - kostýmy, opékání vuřtů, soutěže v tělocvičně II. 

stupně 

Celoměsíční akce obou odd. ŠD = BESIP:   

- výroba značek, semaforů, procvičování pravidel, křižovatky, dopravní hřiště mezi 

školami: jízda na koloběžkách, chodci, policista, zdravotník – dle počasí 

 

KVĚTEN: MAMINKY SLAVÍ 

Odpočinková 

činnost    

- individuální rozhovory s dětmi, četba dětí, četba a vyprávění 

příběhů s dětským hrdinou, stolní a společenské hry 

Rekreační činnost           - vycházky do přírody, hry v přírodě, hádanky 

Zájmová činnost             - pracovní – výroba loutkového divadla z vystřihovánek, 

skládanky z papíru, práce s textilem, výroba města z krabic, 

přáníčka a dárečky pro maminky, výrobky z PET lahví 

- přírodovědná – jaké nám hrozí nebezpečí v přírodě, naše 

chování v přírodě, její ochrana, rozhovory při vycházkách do 

přírody, léčivé + chráněné rostliny 

- estetická – obkreslování kůry, kreslení tuší a perem námětů 

z přírody, dramatizace 

- sportovní – sportovní hry na hřišti, vybíjená, kopaná, 

překážkové dráhy, vycházky 

- dopravní – základní pravidla pro cyklisty, výbava kola, výstroj 



Příprava na 

vyučování 

 

Les ve škole  

„Dobrodružná 

výprava“ 

 

- doplňovačky, hádanky a četba z dětských časopisů, křížovky, 

třídění odpadu „Co nepatří do přírody“ 

 

- výprava do jeskyně - s baterkou, družinkový herbář 

Vystoupení pro rodiče ve velké tělocvičně (II. stupeň) – obě odd. ŠD 

 

ČERVEN: LÉTO SE BLÍŽÍ 

Odpočinková 

činnost   

- četba na přání, stolní společenské hry, vybarvování 

omalovánek, hry dle výběru dětí 

Rekreační činnost         - hry ve volné přírodě, opakování hudebně pohybových her, při 

vycházce pozorovat změny  

- v okolí školy, hry pro pobavení 

Zájmová činnost            - pracovní – stavění z konstruktivních stavebnic, stříhání, lepení, 

skládání z papíru (zvířátka a květiny) 

- přírodovědná – lisování lučních květin, výroba herbáře 

- estetická – naše rodina, kreslení a malování na téma „louka“, 

obrázky ze suchých květin 

- sportovní – závody v různých disciplínách, předávání medailí, 

turistické vycházky s různými hrami a úkoly 

- dopravní – základní vybavení cyklisty, závěr test 

Příprava na 

vyučování 

 

 

Les ve škole  

„Les pokladů“ 

 

- didaktické hry k procvičení probírané a probrané látky, 

kouzelná slovíčka „Co všechno umím“, kvíz, procvičení 

znalostí dětí, hádanky, Sudoku 

 

- soutěžní odpoledne v lese, hledání pokladu 

 

Den dětí: - soutěže a ceny pro děti obou odd. ŠD 

 

Olympiáda ŠD - akce určena pro školní družiny okolních měst 

 

 Bazén ve Vdf za odměnu 

 

 PO CELÝ ROK:  

  

Sebeobslužná činnost - návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, 

poděkování, oslovení, kladný    

- vztah k hračkám, ke spolužákům   

Prevence rizikového chování – měsíčně/ každé oddělení svá témata 

Možnost využití počítačové učebny, kuchyňky i tělocvičny na II. stupni ZŠ 

  Své práce vystavujeme na MěÚ Jiříkov 

  V záloze máme:           -    výlety za poznáním 

                                        -    Besedy s pejskaři, myslivcem, … 

                                        -    Spaní ve škole za odměnu 

 

Zpracovaly: pí Lenka Kolářová, pí Jaroslava Kohoutová 


