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TEMATICKÝ PLÁN ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

II. ODDĚLENÍ: VYCHOVATELKA PETRA CHÝLOVÁ 

 

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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Měsíc                 Téma týdne                                 Činnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září 

Umíš se chovat 
bezpečně? 

Seznamujeme se s řády, seznamujeme se 

s organizací a režimem v ŠD, sestavujeme 

pravidla soužití v ŠD. Poučujeme se o 

bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně. 

Bezpečná cesta do školy – osvojujeme si 

základy bezpečnosti při přemísťování, 

nacvičujeme evakuaci žáků a pracovníků školy 

při možném požárním poplachu, připomínáme 

si zásady bezpečnosti při kontaktu s cizí 

osobou, seznamujeme se s problematikou 

návykových látek, učíme se pravidla 

bezpečného internetem. 

 

Jsme jedna parta  

 

Uspořádáme pyžamovou diskotéku, 

promenáda spacích mazlíčků, tanec židliček, 

úkolová pošta s polštářem, vyhlásíme 

nejlepšího pyžamového tanečníka. 

Celodružinová 

akce ŠD 

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. 

Celodružinová 

akce ŠD 

Vracíme se v čase Připomínáme si život sv. Václava, sestavujeme 

rodokmen, prozkoumáme dvacetikorunu, 

prohlédneme sochu, vypočítáme, jak dlouho 

žili a panovali jednotliví Přemyslovci, 

postavíme hrad, nazdobíme si zvon – Václav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen 

Jak to chodí u 

zvířátek 

Založíme zoo koutek na školní zahradě, 
seznámíme se s drobnými domácími zvířátky, 
povíme si, jak se o ně staráme, co potřebují, 
seznámíme s exotickými zvířaty. 

Celodružinová 

akce ŠD 

Vanoucí vítr je na 

draka 

Pátráme po minulosti draků, vyrábíme 

papírové draky, pořádáme expozici draků na 

stromě naší školní zahrady, pouštíme draky. 

 

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. 

Celodružinová 

akce ŠD 
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Strašidel se 

nebojíme, my si 

s nimi poradíme 

Sledujeme film Strašidla z vikýře, vyrábíme 

strašidla z netkané textilie, vymýšlíme létající 

stroj pro čarodějnice, vymýšlíme zaříkávadla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Člověčiáda Pořádáme družinový turnaj ve hře „Člověče, 
nezlob se“. 

Celodružinová 

akce ŠD 

Na svatého Martina 
krajina už usíná 

Připomeneme si legendu o rozetnutém plášti, 

navrhujeme a zdobíme štít pro sv. Martina, 

pečeme martinské podkovy, popletené 

pranostiky. 

 

Advent je za dveřmi! Vyrábíme adventní věnec, navrhujeme 

adventní kalendář, zdobíme prostory ŠD, 

pečeme perníčky, vyrábíme přáníčka. 

 

S lidovou písničkou 

naší zemičkou  

 

Seznamujeme se s naší obcí, městem i zemí, 

povídáme si o významných městech, 

navštívíme obecní úřad, vypracujeme projekt o 

naší zemi, Kateřinské posvícení v naší obci. 

Celodružinová 

akce ŠD 

 

 

 

 

 

Prosinec 

Čertí rej 

 

 

Čertovská maturita v tradičních i netradičních 

čertovských disciplínách: podlézáme 

čertovskou bránu, sbíráme uhlíky při hudbě, 

skáčeme v pytli, hod peříčkem, čertovské 

vysvědčení. 

Celodružinová 

akce ŠD 

Štědrý večer na 

zeměkouli. 

Vyhledáváme informace na PC, luštíme kvíz: Co 

víte o Vánocích, vypracujeme projekt, poslech 

12 koled celého světa. 

 

Už je tu zas vánoční 

čas 

 

Povídáme si o zvycích a tradicích Vánoc, 

vyrábíme přáníčka, soutěžíme o nejkrásnější 

vyrobenou vánoční ozdobu, vánoční besídka. 

Celodružinová 

akce ŠD 

 

 

 

 

Leden 

Jak to bylo s vánoční 
kometou  

 

Co víme o třech králích, yyrábíme jehelníček, 
vymalováváme mandaly, hrajeme stolní hru 
s kostkou Putování za hvězdou 

 

 

Polární expedice   

 

Zimní výprava přírodou, hledáme indicie, 
stavíme iglú z cukru i ze sněhu, eskymácká 
písnička, výroba maskota expedice, strážci hor. 

Celodružinová 
akce ŠD 

Pohádka na dobrou 
noc 

 

Vyrobíme čepici pro Večerníčka, plníme 
pohádkové úkolů, poznáváme písniček 
z pohádek, poznáváme pohádkové postavy, 
vyrobíme loutky, dramatické zpracování 
pohádky na přání. 

Celodružinová 
akce 

Když jsme zdraví, svět Sledujeme výukový spot Návykové látky, 
besedujeme na téma Šikana, učíme se přivolat 
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nás baví a správně poskytnout první pomoc, cvičíme 
jógu, učíme se Sedm zásad zdravé 
psychohygieny. 

       

 

 

 

 

 

 

Únor 

 

 

Ukaž, co umíš 

 

Předvedeme se v různých disciplínách, ve 

zpěvu, v tanci, ve hře na hudební nástroj. 

Navrhneme plakát, připravíme rekvizity a 

kostýmy. 

Celodružinová 

akce ŠD 

Srdce s láskou 

darované 

Připomínáme si legendu o sv. Valentýnovi, 

vyrábíme piňatu ve tvaru srdce, připravujeme 

valentýnskou schránku na vzkazy, pečeme 

valentýnské muffin. 

 

Jak chutná masopust? Vyrábím a soutěžíme o nejoriginálnější masku, 

vyrábíme ozembuch, pečeme koláčky, 

soutěžíme v tematických disciplínách, plníme 

pracovní listy. 

 

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. 

Celodružinová 

akce ŠD 

 

 

 

Březen 

Hrdinové komiksu 

 

 

Jdeme na návštěvu do knihovny v 
Micmanicích, vyhledáme komiksové knížky, 
seznámíme se s komiksovými hrdiny, 
navrhneme vlastního komiksového hrdinu a 
komiksový příběh. 

Celodružinová 
akce ŠD 

 

Jaro dělá pokusy Vyrábíme a vynášíme Moranu, zdobíme líto, 
pracujeme na školní zahradě,  jarní hry na 
školním hřišti, vydáme se na procházku a 
všímáme si změn v přírodě. 

 

Voda nad zlato 

 

Navštívíme obecní vodárnu, zhlédneme 
dokument „Putování kapky vody“, 
vypracujeme projekt koloběh vody v přírodě, 
vyzkoušíme pokusy s vodou. 

Celodružinová 
akce ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hody, hody, 
doprovody 

Pleteme pomlázky, učíme se koledy, pečeme 

velikonoční jidáše, soutěžíme ve sbírání vajíček, 

zdobíme vajíčka přírodní technikou. 

 

Bezpečné cesty Hrajeme si na autoškolu, kontrolujeme 

povinnou výbavu jízdního kola, pracujeme 

s interaktivní tabulí, hrajeme Bingp – dopravní 

znaky, luštíme křížovky. 

 

Recyklohrátky aneb 
ukliďme si svět 
 

Uklidíme společně okolí školy, vyrobíme 

panáčka Recykláčka, vytvoříme mandaly z pet 

víček, navštívíme nový sběrný dvůr v naší obci. 

Celodružinová 
akce ŠD 
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Duben 

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. 

Celodružinová 
akce ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

Medové hrátky Besedujeme se včelařem, vycházka k mobilním 

úlům. vyrábíme svíčky z medových pláství, 

hrajeme si na včelaře – soutěžíme.  

 

Maminko, děkuji ti 

za všechno! 

Besedujeme o tom, co pro nás naše maminky 

znamenají, vyprávíme příběhy z dětství, 

vyrábíme dárky pro maminky – mýdlové srdce, 

vlastní tvorba básní. 

 

Pod jednou střechou 

 

 

Navrhneme projekt svého domu, namalujeme 

dům podle svých představ, povídáme si o 

rodině, malujeme členy rodiny – vernisáž 

obrázků. 

Celodružinová 
akce ŠD 

 

Družinová burza  

 

Seznámíme se blíže s našimi koníčky, 

uspořádáme výstavku, 

přehled toho, co naši žáci sbírají. 

Celodružinová 
akce ŠD 

 

 

 

 

 

 

Červen 

Po stopách starého 

bambity 

 

Hrajeme stopovanou v okolí naší obce, plníme 

úkoly, poslední úkol nás zavede k 

loupežnickému pokladu. 

Celodružinová 
akce ŠD 

 

Rozloučení s páťáky Pořádáme zahradní párty s bublifuky – piknik, 

taneční soutěže, koktejlový bar, vodní hrátky.  

 

Automotorevue v 

družině 

 

Uspořádáme výstavku aut a motorek, 

podíváme se na motorkářskou jízdu, navštívíme 

p. Bulína a prohlédneme si automobil ze seriáu 

Knight Rider. 

Celodružinová 
akce ŠD 

 

Co jsme zažili ve 

školní družině 

Celoroční hodnocení práce ŠD,  uklízíme 

prostory ŠD, poučení o bezpečnosti na 

prázdniny. 

 

 


