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Září – Poznáváme kamarády, moje škola, ŠD 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Učíme se ve školní družině odpočívat vhodnou formou – 
četba z pohádkových knih, hry s oblíbenou hračkou. Hrajeme míčové a pohybové hry 
v tělocvičně, na hřišti, chodíme na vycházky v okolí školy. 
 
Činnosti zájmové: Povídáme a kreslíme zážitky z prázdnin. Hledáme si na internetu místa, kde 
jsme byli o prázdninách v České republice.  
Hrajeme společenské seznamovací hry, při kterých se poznáváme navzájem, kamarádíme se a 
pomáháme si, přivítáme nové prvňáčky. Učíme se ohleduplnosti.  
Poznáváme školu, kreslíme plánek školy. Seznamujeme se s prostorami školní družiny, tvoříme 
pravidla chování (kouzelná slovíčka: prosím, děkuji, pozdravy: přivítání, loučení), učíme se 
zásadám bezpečnosti při všech činnostech, upevňujeme hygienická pravidla, sebeobsluhu, 
stolování, udržujeme pořádek.  
Vyprávíme si o bezpečné cestě do školy, připomínáme si pravidla silničního provozu pro 
chodce, povídáme si o možnosti cestování autobusem (autobusová zastávka v obci, jízdní 
řády).  
Seznamujeme se s obcí Boharyně (obecní úřad, knihovna, obchod, kostel, mlýn). Pracujeme 
s mapou, hledáme okolní obce a poznáváme i Královéhradecký region. 
Využíváme počítačovou techniku – učíme se základům počítačové gramotnosti, potřebné 
informace hledáme na PC.  
Výtvarná činnost: naše vizitka (zájmy, záliby, koníčky).  
Výtvarné tvoření: Narozeninový kalendář.  
Didaktické hry se slovy – formou hry rozvíjíme slovní zásobu.  
Povídáme si o Dni české státnosti, svátku sv. Václava – 28. 9.  
 

Říjen – Člověk a jeho zdraví 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme si pohádky, vyprávíme si a hrajeme společné hry 
v kruhu. Podnikáme přírodovědné vycházky (poznáváme les v obci), sportujeme na hřišti a 
hrajeme hry dle volby dětí. 
 
Činnosti zájmové: Povídáme si, jak se správně obléknout ven (na procházky do lesa, do města), 
učíme se správnému chování v přírodě, poznáváme přírodniny, sbíráme přírodní materiál na 
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vyrábění a lesní plody pro zvířátka, poznáváme stromy, pozorujeme, jak se mění, poznáváme 
listy, tvoříme herbář listů.  Poznáváme houby v atlase, učíme se rozlišovat jedlé a nejedlé. 
Připomínáme si Den stromů – 20. 10. 
Rozlišujeme ovoce a zeleninu, povídáme si o sklizni, (co se pěstuje v naší obci). Ochutnáváme 
podzimní ovoce a zeleninu.  
Povídáme si o zdravém životním stylu. Seznamujeme se s vhodnou skladbou zdravého 
jídelníčku. Připravujeme jednoduché pokrmy. Upevňujeme kamarádské vztahy. Povídáme si o 
vlastnictví, co je soukromé a co společné (osobní věci, hračky a společenské hry ve družině). 
Seznamujeme se s pojmem šikana a učíme si vymezovat svoje hranice a vhodnou formou 
sdělit, co je nám příjemné a co už ne. Pečujeme o prostředí družiny i celé školy. Vysvětlujeme 
si pojem vandalismus.  
Výtvarné činnosti: nejveselejší drak – drakiáda.  
Výtvarné tvoření: zdravý jídelníček.  
Obrázkový postřeháček – postřehová soutěž.  
Povídáme si o Dni vzniku samostatného československého státu – 28. 10. 
 
Listopad – Barevný podzim 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme si příběhy, říkadla o zvířátkách. Odpočíváme 
relaxačními technikami. Hrajeme si s hračkami a stavebnicemi. Pobýváme venku v přírodě, 
provozujeme pohybové aktivity v tělocvičně. 
 
Činnosti zájmové: Povídáme si o zvířátkách na podzim, život v lese. Prohlížíme si encyklopedie 
zvířat.  
Učíme se pořádku a organizaci činností, budujeme a dodržujeme správný režim, vytváříme 
pravidelné návyky. Vysvětlujeme si, jak správně a smysluplně využívat svůj volný čas. 
Povídáme si o časových obdobích života (minulost, přítomnost, budoucnost), o tom, jak se 
mění lidé, věci, budovy, moderní technika. Seznamujeme se s povoláními dospělých a 
s řemesly, které byli dřív.  
Vysvětlujeme si principy demokracie, jak sdělovat svoje názory. Učíme se naslouchat jeden 
druhému.   
Výtvarné činnosti: netradiční výtvarné techniky na podzimní téma (různé koláže, obtisky listů), 
papírové vystřihovánky a podzimní omalovánky.  
Výtvarné tvoření: tvorba postaviček, zvířátek z přírodnin.  
Kdo si hraje, nezlobí – hádanky, hlavolamy, logické hry.  
Připomínáme si sv. Dušiček – 2. 11. 
Povídáme si o svátku sv. Martina na bílém koni – 11. 11.  
Seznamujeme se se Dnem boje za svobodu a demokracii – 17. 11. 
 
Prosinec – Adventní čas 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme příběhy s vánoční tématikou. Zpíváme koledy. 
Podnikáme vycházky do zimní přírody. Hrajeme hry na sněhu. 
 
Činnosti zájmové: Povídáme si o svátcích a zvycích v době adventu. Připomínáme si vánoční 
tradice, jaké kdo má doma. Pečeme cukroví, zdobíme stromeček. 
Vyprávíme si o tom, kde kdo bydlí. Procvičujeme adresu.  



Výtvarné činnosti: čert, Mikuláš, anděl.  
Výtvarné tvoření: vánoční dekorace (ozdoby, svícny a dárečky, vánoční přání). Mikulášská 
besídka – čertovské dovádění.  
Vánoční besídka – vánoční posezení.  
Připomínáme si 1. zimní den – 21. 12. 
 
 
 
 
Leden – Čas sněhových radovánek 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme příběhy s ponaučením. Provozujeme zimní sporty, 
bobujeme, stavíme stavby ve sněhu. Podnikáme vycházky do zimního lesa. 
 
Činnosti zájmové: V komunitním kruhu řešíme úspěchy, plány aktivit i případné problémové 
situace ve vztazích.  
Pomáháme přírodě, zvířátka v zimě. Krmíme ptáčky, nosíme kaštany do krmelce k lesu. 
Pozorujeme stopy ve sněhu. Povídáme si o zvířátkách v zimě.  
Výtvarné činnosti: tvorba zimní tématikou (paní zima, sněhuláci, vločky).  
Výtvarné tvoření: krmítka pro ptáčky. 
Chytrá sova – vědomostní soutěž.  
Seznamujeme se se Dnem obnovy samostatného českého státu – 1.1. 
Povídáme si o svátku Tří králů – 6. 1. 
 
Únor – Rej masek 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme relaxační pohádky. Posloucháme písničky. Hrajeme 
si hračkami a stavebnicemi. Sportujeme v tělocvičně, procházíme se po okolí v obci.  
 
Činnosti zájmové: Povídáme si o masopustu, únorových zvycích a obyčejích.  
Seznamujeme se s pravidly 1. pomoci, připomínáme si základní telefonní čísla, trénujeme 
modelové situace (přivolání pomoci), povídáme si, jak předcházet úrazům. Posilujeme 
tělesnou zdatnost, větráme, vhodně se oblékáme. Učíme se ošetřit drobná poranění. 
Povídáme si o běžných nemocech a jak jim předcházet. Besedujeme na toto téma.  
Upevňujeme finanční gramotnost, hrajeme si na obchod, učíme se hospodařit s penězi.  
Výtvarné činnosti: klaun, šašek.  
Výtvarné tvoření: karnevalové masky, výzdoba tělocvičny.  
Školní karneval – soutěže. 
Březen – Kniha je můj kamarád 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme si z oblíbených knížek a zajímavosti o přírodě 
z encyklopedií. Procházíme se do přírody. Pozorujeme přírodu na jaře. Sportujeme 
v tělocvičně a hrajeme pohybové hry venku. 
 
Činnosti zájmové: Pozorujeme jarní přírodu, sázíme jarní osení. Sledujeme, kdy přilétají ptáci 
z teplých krajin. Učíme se rozpoznávat zvířata i jejich mláďata. Povídáme si o střídání ročních 



období, orientujeme se v čase (rok, měsíce, dny v týdnu, hodiny), učíme se plánovat. 
Povídáme si o pranostikách. 
Povídáme si o oblíbených knížkách, knižní prezentace, březen – měsíc knihy. Četba starších 
mladším. 
Výtvarné činnosti: oblíbená pohádková postava.  
Výtvarné tvoření: vlastní knížka s příběhem.  
Zvířecí rodinky – soutěž. Zvířecí pexeso – poznáváme zvuky zvířat.   
Pohádkový vědomostní kvíz. 
Připomínáme si 1. jarní den – 20. 3. 
 
Duben – Jarní probuzení 
 
Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme si velikonoční příběhy, hrajeme spontánní a řízené 
aktivity na hřišti, chodíme do lesa a okolí školy, kde uklízíme odpadků.  
 
Činnosti zájmové: Upevňujeme si pravidla silničního provozu, seznamujeme se s dopravními 
značkami, uplatnění v praktickém životě - správný chodec, cyklista, křižovatky v okolí školy.  
Povídáme si o Velikonocích, tradice, zvyky.  
Poznáváme naši planetu Zemi jako součást sluneční soustavy, kde vznikla a jak se rozvíjí život. 
Diskutujeme o tom, jak chránit přírodu, třídíme odpad, vysvětlujeme si pojem ekologie.  
Upevňujeme bezpečné chování v četných životních situacích, které jsou životu ohrožující 
(mimořádné události). 
Výtvarné činnosti: projektová činnost: Den Země.   
Výtvarné tvoření: velikonoční dekorace, výzdoba.  
Čarodějnické rej – oslava svátku čarodějnic, výroba kostýmů, hry, soutěže, táborák.  
Duben měsíc bezpečnosti – vědomostní kvíz. 
 
Květen – Májová nálada 

Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme o historii naší země z Obrázkových starých pověstí 
českých, hrajeme si se stavebnicemi a hračkami, sportujeme na hřišti, trénujeme vybíjenou, 
chodíme do přírody. 
 
Činnosti zájmové: Vyprávíme si o svém domově, o životě naší rodiny, o její důležitosti pro náš 
život. Pojmenováváme příbuzenské vztahy. Zjišťujeme svátky a narozeniny našich nejbližších. 
Povídáme si o povolání našich rodičů a prarodičů. Besedujeme o našich představách o 
budoucím povolání. 
Uvědomujeme si, že nejsme všichni stejní, v čem a jak jsou znevýhodněni někteří lidé kolem 
nás (psychicky i tělesně). Povídáme si o národnostních menšinách. Hrajeme sociální hry na 
rozvoj tolerance, vnímání odlišností každého člověka.  
Seznamujeme se se základními právy a povinnostmi dětí.  
Povídáme si o našem hlavním městě Praha, hledáme památky na internetu. Besedujeme o 
státních svátcích a významných dnech republiky. Vysvětlujeme si pojem vlastenectví, národ.  
Výtvarné činnosti: dárek pro maminku.  
Výtvarné tvoření: lesní skřítek z netradičního materiálu, domeček z přírodního materiálu pro 
lesního skřítka.  
Skákaní přes švihadlo – soutěž.  



Připomínáme si Den matek – 8. 5.  
Seznamujeme se Svátkem práce – 1. 5. a Dnem vítězství – 8. 5. 
 
Červen - Prázdniny jsou za dveřmi 

Činnosti odpočinkové a relaxační: Čteme detektivní příběhy. Posloucháme písničky, zpíváme 
si. Sportujeme na hřišti, hrajeme hry v lese. 
 
Činnosti zájmové: Pozorujeme letní přírodu, květiny, brouky. Pečujeme o školní květiny, 
pěstujeme, zaléváme, přesazujeme. Povídáme s i o plánech na prázdniny. Vysvětlujeme si 
pravidla bezpečnosti při letních činnostech. 
Upevňujeme zdravý životní styl – pitný režim.  
Výtvarné činnosti: sluníčko, prázdniny.  
Výtvarné tvoření: květinová paleta.  
Den dětí – sportovní olympiáda.  
Cesta za pokladem – hra v přírodě s plněním netradičních úkolů.  
Připomínáme si 1. letní den – 21. 6. 
 


