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Tematický plán školní družiny na školní rok 2022/23 
„DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY“ 

  
I. oddělení: vychovatelka Věra Zifčáková 

 
 
 

 
 
 
 

                                    
TEMATICKÝ PLÁN ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
I. ODDĚLENÍ: VYCHOVATELKA VĚRA ZIFČÁKOVÁ 

 

Tento tematický plán navazuje na školní vzdělávací program Korálky zábavy a odpočinku, je rozdělen 
do týdenních bloků. Specifikuje konkrétní činnosti pro školní družinu. Výchova ve školní družině 
plynule navazuje na vzdělávání a výchovu na základní škole, je zaměřena na další rozvoj dětí 
především v zájmových činnostech. Všechny činnosti a akce školní družiny budou přizpůsobeny 
ročním obdobím, svátkům, významný ročním událostem a dále také aktuálnímu počasí a zájmu dětí. 

CÍLE: 

• Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení, tvoření a rozvíjení fantazie, 

představivosti a zručnosti 

• Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně navázat ve 

výchovné činnosti, opakování a procvičování učiva formou her 

• Rozvíjet u dětí kreativitu a logické myšlení 

• Rozvíjet u dětí tělesné a sportovní dovednosti 

• Vést děti k pravidelnému pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu a otužování 

• Utvářet a upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi, usměrňovat agresivitu, respektovat 

dospělé osoby, vyjadřovat se a chovat slušně 

• Vést děti k samostatnosti, k udržování pořádku v osobních věcech a zásadám hygieny, 

osvojování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

• Zvládat a řešit různé dopravní situace a chování v dopravních prostředcích 

• Využívat smysluplně svůj volný čas, naslouchat ostatním, dobře komunikovat, plnit si své 

povinnost a uplatňovat svá práva, rozvíjet je v oblasti individuální i skupinové práce 

• Vést děti ke kladnému vztahu k přírodě, ohleduplnosti k okolí 
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ZÁŘÍ 

Bezpečné a slušné chování – seznámení se s řády, kamarády opakujeme si pravidla silničního 
provozu, jak se chováme v silničním provozu, přechod do ŠJ, přechod k autobusové zastávce, 
reflexní prvky, dopravní testy, plánek cesty do školy, pomáháme si – beseda na toto téma, hry 
s kouzelnými slovíčky 

Jsme jedna parta – seznámení se s školními i mino školními prostory využívané ŠD, pravidla ŠD, 
seznámení se s provozem školní jídelny, dodržování hygieny. logo naší družiny – máme nové 
kamarády, vymýšlení pozdravů, pyžamová diskotéka, tanec židliček, promenáda spících mazlíčků, 
úklid místa a hraček 

Čarování s podzimními dary – pracujeme na školní zahradě, vyrábíme z přírodního materiálu 
soutěžíme o nejkrásněji nazdobenou bramboru, pečeme jablečný závin 

Týden se sv. Václavem – kdo byl sv. Václav, referáty, vyhledávání informací na PC, významná 
místa naší vlasti, výroba koruny, hrajeme karetní hry, hry s kostkami, naučná stezka 

Akce ŠD: 
Jsme jedna parta 
 Uspořádáme pyžamovou diskotéku, promenáda spacích mazlíčků, tanec židliček, úkolová pošta 
s polštářem, vyhlásíme nejlepšího pyžamového tanečníka 
Čáry máry s podzimními dary 
Budeme pracovat na školní zahradě, budeme tvořit z přírodního materiálu, vyzdobíme prostory 
školy i zahrady, zasoutěžíme si o nejkrásněji nazdobenou bramboru, upečeme si jablečný závin 

                                                

ŘÍJEN 

 Máme rádi zvířata– 4.10. Den zvířat vycházka po okolí, práce s atlasem zvířat, založíme 
zookoutek, poznávání zvířat podle stop, zvuku, podle stručných indicií 

Jak vycvičit draka – drakiáda, výroba draků a vlaštovek z barevného papíru, soutěže v létání 
draků a vlaštovek, všímáme si změn počasí, práce s pohádkou „Draka bolí zub“ 

Od kořenů ke koruně-20.10. Den stromů, vyrobíme strom přátelství, ochutnáme jedlé plody, 
otisk a lisování listů, sběr plodů, odhadneme stáří stromu 

Strašidla z půdy – dlabeme dýně, vyrábíme strašidýlka z různých materiálů, hrajme pohybové hry 
na školní zahradě s dýněmi, podzimní kvíz 

Akce ŠD:  
Jak to chodí u zvířátek  
Založíme zookoutek na školní zahradě, seznámíme se s drobnými domácími zvířátky, povíme si, 
jak se o ně staráme, co potřebují, seznámíme se s exotickými zvířaty 
Od kořenů ke koruně 
Vytvoříme mapu zachycující polohu stromu, změříme obvod kmene, odhadneme stáří stromu, 
namalujeme strom, otiskneme a vylisujeme list, ochutnáme jedlé plody, živočichové na stromě, 
vyrobíme strom přátelství 

                                                                      

LISTOPAD 

Člověče, nezlob se – hrajeme stolní a společenské hry, tvoříme plakát a diplomy, soutěž v 
Člověčiádě 

Podzimní tajemství – sběr žaludů, kaštanů a šípků, výroba krmítek, povídáme si, jak se zvířátka 
připravují na zimu, Podzimní tajemství – výprava do přírody, hry v terénu, výroba výrobků na 
podzimní výstavku 

Se sv. Martinem – legenda o sv. Martinovi, výtvarné práce s inkoustem a zmizíkem, výzdoba 
třídy, podzimní pranostiky, 16. 11. Den poezie – vymýšlíme básničky. 

Na Tu Svatú Katarínu – Kateřinské posvícení, seznamujeme se blíže s naší obcí, městem a zemí, 
navštívíme obecní úřad 

Akce ŠD:  
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Človečiáda 
Pořádáme družinový turnaj ve hře Človeče, nezlob se, připravíme plakát a diplomy 
S lidovou písničkou naší zemičkou 
Kateřinské hody – vesnické posvícení, seznamujeme se s naší obcí, městem i zemí, povídáme si o 
významných městech, navštívíme obecní úřad, vypracujeme projekt o naší zemi 

 

PROSINEC 

Čerte, čerte, čertíku – vyrábíme čerty, Čertí rej – čertovská maturita, čertovská besídka s 
diskotékou, sledujeme Taneček přes dvě pekla, nacvičíme pekelný taneček, zaklínadlo a honička 

Vánoční čas – soutěžíme o nejkrásnější vánoční ozdobu, výzdoba třídy, výroba vánočních přání a 
drobných dárečků, vystřihování papírových vloček, výrobky na vánoční výstavku, výroba přáníček, 
lepíme řetěz 

Předvánoční atmosféra – vánoční besídka s posezením u čaje a cukroví, zvyky a tradice Vánoc, 
Ježíškova pošta, Sváteční rolnička – družinová soutěž, filmy s vánoční tématikou, zpíváme vánoční 
koledy 

Akce ŠD:  
Čertí rej 
čertovská maturita v tradičních i netradičních čertovských disciplínách: podlézáme čertovskou 
bránu, sbíráme uhlíky při hudbě, skáčeme v pytli, hod peříčkem, čertovské vysvědčení 
Už je tu zas vánoční čas 
Povídáme si o zvycích a tradicích Vánoc, vyrábíme přáníčka, soutěžíme o nejkrásnější vyrobenou 
vánoční ozdobu, vánoční besídka 

 

LEDEN 

Jak na Nový rok, tak po celý rok – nácvik písničky My tři králové, příběh třech králů, pracovní listy 
na téma tří králů, výroba novoročních prasátek a kominíků, vyrábíme famfrnoch 

Expedice na severní pól – hry se sněhem a na sněhu, zimní sporty, zimní křížovky, doplňovačky a 
bludiště, zvířecí stopy ve sněhu, malujeme lední medvědy a vyrábíme sněhuláky, soutěž o 
nejhezčí stavbu ze sněhu a největšího sněhuláka, stavíme iglú 

Pohádky z klobouku – skládáme papírovou čepici od Večerníčka, poznáváme názvy pohádek 
podle úryvků, podle písniček, podle postav, čteme pohádkové knihy, výstavka knih, skládáme 
pohádkové puzzle  

Soutěživý týden – kvízy, hlavolamy, sportovní hry v tělocvičně, hry na postřeh, logické hry, 
Kostičková škola – soutěž ve skládání kostek a lega  

Akce ŠD:  
Polární expedice   
Zimní výprava přírodou, hledáme indicie, stavíme iglú z cukru, eskymácká písnička, výroba 
maskota expedice, strážci hor 
Pohádka na dobrou noc 
 Vyrobíme čepici od Večerníčka, plnění pohádkových úkolů, poznáváme písniček z pohádek, 
poznáváme pohádkové postavy, vyrobíme loutky, dramatické zpracování 

 

ÚNOR 

Družina plná talentů – pořádáme soutěž „Ukaž, co umíš“, vyrábíme rekvizity a plakáty, 
připravíme kostýmy 

Ze srdce – legenda o sv. Valentýnovi, výroba přáníček a dárečků, Valentýnské odpoledne-plnění 
úkolů, náramek přátelství výrobky z korálků, Pomáhejme si – práce s textem 

Masopustní veselí – výroba masek a klobouků, soutěž o nejhezčí škrabošku, karnevalové hrátky, 
dramatizace pohádky O Koblížkovi 

Detektivní kancelář – hra na detektiva – třídní záhada, otisky prstů, práce s lupou a 
mikroskopem, vyrábíme detektivní odznak, hry k procvičování paměti 
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Akce ŠD:  
Ukaž, co umíš 
Předvedeme se v různých disciplínách, ve zpěvu, v tanci, ve hře na hudební nástroj aj. 
Navrhneme plakát, připravíme rekvizity a kostýmy 
Detektivní pátrání s komisařem Vrťapkou 
Vymyslíme logo naší detektivní kanceláře, vyrobíme detektivní odznak, budeme hledat ukradený 
smaragd, vyzkoušíme si otisk prstů a měření stopy, také procvičíme naši paměť 

 

BŘEZEN 

Do knihovny za komiksy – návštěva obecní knihovny, moje oblíbená pohádková knížka, 
seznamujeme se s komiksy a hrdiny komiksů, vymýšlíme vlastní příběh i hrdinu, malujeme 
komiksové postavičky 

Vítáme jaro – probouzení přírody, vycházka po okolí, hledání jarních květin, tvoříme z papíru 
pranostiky o jaru, básničky s jarní tématikou, hrajeme kuličky, výroba a vynášení Morany 

Jaro dělá pokusy – 22. 3. světový den vody-pokusy s vodou, návštěva obecní vodárny, dokument 
„Putování kapky vody“, vypracováváme referáty – jejich prezentace 

Akce ŠD:  
Voda nad zlato 
Navštívíme obecní vodárnu, zhlédneme dokument „Putování kapky vody“, vypracujeme projekt 
koloběh vody v přírodě, vyzkoušíme pokusy s vodou   
Hrdinové komiksu 
Jdeme na návštěvu do knihovny v Micmanicích, vyhledáme komiksové knížky, seznámíme se s 
komiksovými hrdiny, navrhneme vlastního komiksového hrdinu a komiksový příběh 

 
 

DUBEN 

Pašijový týden a Velikonoce – tradice Velikonoc, zdobíme vajíčka, vyrábíme velikonoční výrobky, 
výzdoba třídy, hry na školní zahradě, výtvarná soutěž ve skupinách, zdobíme velikonoční břízku 

Kola se točí – povídáme i o dopravním provozu, základní značky, chování chodců, co všechno dělá 
správný cyklista, dopravní soutěže, vyrobíme dopravní pexeso 

Ekohrátky – povídáme si o ekologii, skládáme z PET víček, učíme se správně třídit odpad, 
návštěva nového sběrného dvora, vyrábíme panáčka Recykláčka 

Kouzla a čáry – kouzelný tvor – výtvarné zpracování, zaříkávadla, vaříme lektvary, soutěž 
v čarodějnické kapitánce, výroba čarodějnice, opékání špekáčků 

Akce ŠD:  
Recyklohrátky aneb ukliďme si svět 
Uklidíme společně okolí školy, vyrobíme panáčka Recykláčka, vytvoříme mandaly z pet víček, 
navštívíme nový sběrný dvůr v naší obci  
Lexikon kouzel a kouzelní tvorové 
Vymyslíme a vyrobíme vlastní lektvar a kouzelné zaklínadlo 
Navrhneme obrázek kouzelného tvora, pomocí šifry mu přiřadíme název, jako kouzelní tvorové si 
zahrajeme turnaj v kapitánce, promenáda kouzelných masek 

 

KVĚTEN 

Už hřejí paprsky – relaxační cvičení, vycházky v přírodě, pobyt na školní zahradě, výroba sluníček, 
malování křídami na chodník, cvičíme jógu, hledání písmenek 

Týden pro maminky – vyrábíme přáníčka pro maminky, básničky pro maminku, den rodiny – 
výstava obrázků, navrhneme dům podle svých představ 

Jak voní květiny – práce s papírem, s modelínou a textilií, aranžování květin, květinové ozdoby, 
práce na školní zahradě, vyrábíme květinovou vílu 

Týden plný zábavy – uspořádáme družinovou burzu, žáci si přinesou svoje sbírky, hrajeme hry dle 
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přání žáků 

Akce ŠD: 
Pod jednou střechou 
Navrhneme projekt svého domu, namalujeme dům podle svých představ, povídáme si o rodině, 
malujeme rodinu – vernisáž obrázků 
Družinová burza  
Seznámíme se blíže s našimi koníčky, 
uspořádáme výstavku-přehled toho, co naši žáci sbírají 

 

ČERVEN 

Loupežnícký poklad– vydáme se ke koním, přitlučeme hřebíky, zaházíme lasem, skákání v pytli, 
výroba truhličky, hrajeme stopovanou, hledáme loupežnický poklad  

Pirátská stezka – skládání z kamínku, výprava k řece Dyji, sportovní hry venku, vlajka námořníků, 
práce s atlasem, výroba lodiček, skládačky z papíru 

Družina na přání – sprchování na školní zahradě, letní diskotéka, sportovní hry a soutěže na hřišti 
a školní zahradě, taneční soutěžení, táborové písničky, automotorevue 

Těšíme se na prázdniny – hodnocení práce ŠD, sebehodnocení, odměna žáků, činnosti dle výběru 
dětí, relaxace, bezpečnost o prázdninách 

Akce ŠD: 
Po stopách starého bambity  
Hrajeme stopovanou v okolí naší obce, plníme úkoly, poslední úkol nás zavede k loupežnickému 
pokladu 
Automotorevue v družině 
Uspořádáme výstavku aut a motorek, podíváme se na motorkářskou jízdu, navštívíme p. Bulína a 
prohlédneme si automobil ze seriálu Knight Rider 

 
 


