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PLÁN ROČNÍCH ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
2021/2022
Dle aktuální epidemiologické situace se může Plán ročních činností průběžně
měnit a doplňovat.
Září









přivítání nových dětí, seznámení se školou, s jejím okolím, školním řádem
navazování kamarádských vztahů pomocí her (deskové, společenské)
výzdoba školní družiny
malování, kreslení (zážitky z prázdnin)
vycházky do okolí
pohybové dovednosti (hřiště)
upevňování pravidel slušného chování (škola, MHD, divadlo, chování ke starším
spoluobčanům, AJ.)
svátek: Den české státnosti – 28. 9.

Říjen







příroda kolem nás, nadcházející podzim - barvy, změny v přírodě
pohybové hry na hřišti, vycházky
upevňování hygienických návyků (virové a bakteriální infekce)
sběr přírodnin, výroba dekorací
práce s Pracovními listy pro ŠD (1. - 3. díl)
svátek: Vznik samostatného československého státu – 28. 10.

Listopad






práce s Pracovními listy pro ŠD (1. - 3. díl)
rozvíjení smyslového vnímání, především zraku a sluchu (čtení na pokračování)
práce s papírem (lepení, stříhání), papírové koláže
příchod zimy – malování, kreslení
svátek: Den zesnulých – 2.11.

Prosinec






těšíme se na Vánoce, výroba vánočních předmětů (školní jarmark)
význam adventu, vánoční čas (čtení vánočních příběhů, zpěv a poslech vánočních koled)
tematická výzdoba školní družiny
myslíme na lidi bez domova
čtení vánočních příběhů, sledování vánočních příběhů (interaktivní tabule)



svátky: Sv. Mikuláš - 6. 12., vánoční svátky – 24. - 25. 12.

Leden








pečování o sebe sama v zimním období (oblékání, strava)
důležitost dostatku kvalitního spánku
projev lásky a úcty rodině, spolužákům, respekt k autoritám
péče o zvířata v zimní přírodě
čtení na pokračování
pohybové hry (školní tělocvična)
svátky: Nový rok – 1. 1., Tři králové – 6. 1.

Únor









opakujeme si hygienická pravidla, chování v kolektivu, v hromadných prostředcích MHD
bezpečnost chování v dopravním provozu
zdravý životní styl
čtení na pokračování
sledování TV pořadů pro děti
malování, kreslení
práce s Pracovními listy pro ŠD (1. - 3. díl)
svátek: Sv. Valentýn – 14. 2. (svátek všech zamilovaných)

Březen








příroda se probouzí po zimním svátku (změny v přírodě)
malba jarní přírody
kresba mláďat
pobyt venku, procházky do okolí školy
čtení na pokračování
kázeň při všech činnostech, osobní disciplína
svátek: Den učitelů – 28. 3. (narození J. A. Komenského)

Duben
měsíc bezpečnosti (seznámení se základními dopravními značkami, chováni v
dopravním provozu)
pohybové hry
společenské hry
sledování pořadů pro děti (TV)
Velikonoce - svátky jara (zvyky, tradice)
velikonoční výzdoba ŠD
svátky: Velký pátek – 15. 4., Velikonoční pondělí – 18. 4.

-

Květen





výtvarné činnosti (malování kvetoucích stromů - špuntová technika)
práce s papírem, lepení, stříhání, skládání
práce s Pracovními listy pro ŠD (1. - 3. díl)
pobyt venku na školním hřišti, soutěže




společenské a stolní hry
svátek: Den matek – 8.5.

Červen








blíží se letní prázdniny
malování a kreslení (kam pojedeme na prázdniny)
sportovní aktivity venku
čtení na pokračování
interaktivní tabule (sledování tematických filmů pro děti – prázdniny)
poučení o chování při letních aktivitách, koupání atd.
svátek: Den dětí – 1. 6.

Poznámka: všechny plánované akce se mohou v průběhu školního roku změnit tematicky, časově
a dle příležitostí.

