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     Školní družina – I. oddělení 
 

 

 

 Září   Poznáváme se, pomáháme si. 

 

 Seznámení s řádem a režimem v ŠD, sestavení pravidel slušného chování 

 Poznáváme se – smyslové hry 

 Pohybové a míčové hry na školním dvoře, na hřišti 

 Člověče, nezlob se! – družinová soutěž mezi odděleními v deskové hře 

 Tematické vycházky do různých lokalit / louka, řeka, les, pole/, sběr přírodnin          

 Výroba podzimního věnce na dveře, symbol naší družiny - papírová koláž                     

Vzpomínka na prázdniny, podzimní výzdoba oken  

  Les je náš kamarád – tematický týden se soutěžními úkoly pro družstva 

 

 

 

  Říjen  Po stopách faraonů 
 

 Po stopách faraonů – tematický týden zaměřený na egyptské záhady a mýty       

se soutěžemi pro družstva 

 Tematické vycházky do různých lokalit / louka, řeka, les, pole/, sběr 

 přírodnin, pozorování změn v přírodě 

 Podzimní pranostiky, hádanky o podzimu 

 Prostorové a plošné práce s podzimní tématikou / výrobky z přírodnin/ 

 Pohybové soutěže, míčové a pohybové hry 

 Oslavy Halloweenu – dýňová strašidla a  strašáci, lampičky ze sklenic 

 Halloweenský  karneval strašidel 

 Stezka odvahy 

 Návštěva knihovny 

 

 

 

   Listopad   Cesta kolem světa 

 

   Cesta kolem světa – tematický týden – soutěžní úkoly pro družstva 

   Rekordyáda ŠD - soutěžní úkoly pro týmy i jednotlivce 

   Tematické vycházky do různých lokalit / louka, les, pole, řeka /,             

   pozorování změn v přírodě / počasí, barvy, příprava na zimu, plody/ 

   Prostorové a plošné práce s podzimní tématikou 

   Pohybové soutěže, míčové a pohybové hry 

   Výroba drobných dárečků na Vánoce 

 

 

 
 

 



 

 Prosinec  Vánoce, Vánoce přicházejí ... 

    

      Výroba drobných dárečků na Vánoce                

      Tematické vycházky do různých lokalit / louka, les, pole, řeka /,                                                                                       

      pozorování změn v přírodě /počasí, barvy/ 

      Četba vánočních příběhů, počátky oslav Adventu, Vánoc, Vánoce v jiných 

      zemích - internet, tradice / sv. Barbora, sv. Mikuláš/ 

      Prostorové a plošné práce se zimní a vánoční tématikou, Strom vánočních přání,             

      pečení vánočního cukroví 

      Smyslové a pohybové hry v ŠD  

      Vánoční koledy, příprava na besídku 

      Vánoční besídka 

      Zimní sporty dle počasí 

 

 

  Leden  Olympiádujeme… 

      

       Paralympiáda ŠD  

       Zimní olympiáda - pět disciplín k získání pěti olympijských kruhů /skoky,                  

hokej, lyžování - slalom, krasobruslení, běh na lyžích a střelba/  

       Tematické vycházky do různých lokalit / louka, les, pole, řeka /,                                                                                      

       pozorování změn v přírodě /počasí, barvy/ 

       Prostorové a plošné práce tématu 

       Zimní sporty dle počasí 

       Smyslové a pohybové hry  

  Jíme zdravě-beseda, výtvarné zpracování tématiky 

       Návštěva knihovny 

 

  

 Únor  Veselý masopust 

     

      Tematické vycházky do různých lokalit / louka, les, pole, řeka /,                                                                                       

      pozorování změn v přírodě /počasí, barvy/ 

      Zimní sporty dle počasí 

      Pranostiky o únoru, oslavy masopustu / tradice / 

      Výroba masopustních masek, girland, škrabošek 

      Příprava na masopustní karneval – výzdoba školní družiny 

      Masopustní karneval – soutěže o nejhezčí masky, tanečníka, tanečnici 

      Šouparáda – netradiční soutěže pro jednotlivce 

 

 

Březen  Poznáváme pohádky 
      

      Poznáváme pohádky  – tematický týden / vědomostní  

      a dovednostní aktivity, soutěže pro družstva /        

      Tematické vycházky do různých lokalit / louka, les, pole, řeka /,                                                                                       

      pozorování změn v přírodě /počasí, barvy/ 

      Příběhy o jaru, hádanky, rébusy, básničky 

      Prostorové a plošné práce k daným tématům 

      Návštěva knihovny 



 

 

  

 Duben  Cesta do pravěku 

      

     Cesta do pravěku – tematický týden / vědomostní a dovednostní aktivity/ 

      Přírodovědná soutěž – poznávání rostlin a živočichů 

      Oslava čarodějnic – tradice, zmínky o čarodějnictví – knihy 

      Příběhy o čarodějnicích, strašidlech, výroba čarodějnic, příšer 

      Pálení čarodějnic s opékáním špekáčků na Réně 

      Prostorové a plošné výtvarné práce s jarní tématikou 

      Oslavujeme Velikonoce – význam, tradice, malování kraslic 

 

 

 Květen  Hokejománie… 

      

      Hokejománie… - tematický týden / pohybové a dovednostní   aktivity pro                 

družstva i jednotlivce zaměřené na hokejové dovednosti, florbal / 

  Sledovní zápasů našeho týmu na MS v hokeji, tipování na vítěze       

v jednotlivých utkáních 

      Tematické vycházky do různých lokalit / louka, les, pole, řeka /,                                                                                       

      pozorování změn v přírodě /počasí, barvy, poznávání jarních rostlin/ 

      Prostorové a plošné výtvarné práce 

      Návštěva sportovního stadionu – soutěž v trojboji, příprava na OH ŠD  

 Účast na OH ŠD v Oslavanech 

 Smyslové a pohybové hry školním hřišti 

 Návštěva knihovny 

 Návštěva Chřestových trhů 

 

 

 Červen   Těšíme se na prázdniny... 

    

      Tematické vycházky do různých lokalit / louka, les, pole, řeka /,                                                                                       

      pozorování změn v přírodě /počasí, barvy, živočichové/ 

      Prostorové a plošné práce s letní tématikou 

      Barevný týden – tematický týden s barvičkami 

      Návštěva výstavy - KIC 


