
Plán školní družiny na školní rok 2022 – 2023 

 

Během celého školního roku budeme plnit úkoly celoročního projektu   
Naše obec 
 
Září 

Organizační záležitosti, rozdělení dětí do oddělení, poučení o bezpečnosti 
Seznámení s vnitřním řádem ŠD 
Základy slušného chování – sestavení pravidel soužití ve ŠD 

Učíme se sebeobsluze v jídelně, šatně – 1. třídy 
Poznáváme nové prostředí – družina, škola – 1. třídy 
Bezpečná cesta do školy, dopravní značky, předpisy pro chodce, cyklisty 

Projekt – Škola 
 
 

Říjen 
Sledujeme změny v přírodě – vycházky, zahrada 
Práce s přírodninami 

Výroba draků, pouštění 
Halloween – výroba podzimní dekorace 
Projekt – Obecní úřad 
 

 
Listopad 
Můj kamarád – rozvíjení kamarádských vztahů 

Máme rádi pohádky – poslech, čtení, vyprávění, dramatizace a výtvarné práce  
Poznávací soutěž - zvířata 
Adventní zvyky a tradice 

Výroba adventního kalendáře 
Projekt – Obchody, restaurace 
 

 
Prosinec 
Čertovské odpoledne 

Těšíme se na Vánoce – vánoční zvyky, lidové obyčeje, Vánoce v jiných zemích, 
tradice, výzdoba ŠD 
Vyrábíme přáníčka, ozdoby, dárečky 
Vycházky – vánoční výzdoba obce, domů 

Vánoční turnaj 
Výlet s programem pro děti 
Projekt – Kultura a zábava 

 
 
 

Leden 
Tři králové 
Sezónní činnosti – sáňkování, bruslení, klouzání, sněhové stavby 

Paní Zima – pozorování přírody, jak se žije zvířátkům, ptáčkům, stopy ve sněhu 



Den plný her – sudoku, piškvorky, lodě, křížovky, rébusy 

Projekt – Zdravotnictví 
 
 

 
Únor 
Hry a vycházky v zimní přírodě 

Veselý masopust – zvyky, historie masek, výroba obličejových masek 
Karneval ŠD 
Valentýn – přáníčka 

Sezónní činnosti 
Projekt – Pošta 
 

 
Březen 
Vycházky do přírody, probouzení jara – pozorování změn v přírodě, v zahrádkách 
Měsíc plný písmenek – práce s knihou 

Jarní tradice, pranostiky 
Velikonoční tvoření, výzdoba 
Projekt – Firmy a služby v obci 

 
 
 

Duben 
Svátky jara – Velikonoce- zvyky, tradice  
Den Země – ochrana přírody, upevňujeme poznatky o recyklaci, třídění odpadu 

Míčkohraní 
Oslava čarodějnic – tradice, výroba čarodějnic (význam ohně – nebezpečí) 
Projekt – Policie 

 
 
 
Květen 

Vycházky do přírody – poznávání květin, poznávací soutěž 
Den matek – přáníčko pro maminky 
Květinový den  

Hry a soutěže na hřišti  
Projekt – Spolky v obci 
 

 
 
Červen 

Zábavný a soutěžní program ke Dni dětí 
Turistický výlet 
Atletické závody – běhy, hody, skoky 

Prázdniny a já – plány, výlety, dovolená, bezpečnost 
Projekt – Sport 


