
Celoroční plán práce 2. oddělení ŠD ve školním roce 

2019/2020 

 
Ve školním roce 2019/2020 budeme ve 2. oddělení ŠD poznávat a pozorovat 

přírodu dle ročních období. Spoustu času budeme s dětmi trávit venku na 

školní zahradě, v parku, v lese, na vycházkách. 

 

Zaměříme se na sportovní aktivity, především pak míčové hry. Budeme 

hrát především venku, v případě nepříznivého počasí budeme s dětmi cvičit 

v tělocvičně. 

 

Po celý školní rok budeme pracovat na upevňování kamarádských vztahů 

mezi dětmi, ale také vztahů k dospělým, učitelům, rodičům, prarodičům a 

dalším členům rodin. 

 

V rámci plánu ŠD se budeme v průběhu školního roku připravovat na 

netradiční olympiádu školních družin, soutěž Mladý zdravotník a různé 

sportovní turnaje, např. turnaj ve vybíjené, kterého se účastníme 

každoročně. Podle možností využijeme nabídky exkurzí, výstav, prohlídek, 

divadelních představení nebo kina. 

 

ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI 

. Odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace 

. Odpočinek dle individuálních potřeb dětí 

. Stolní hry, karetní hry, hry s hračkami 

. Vytvoření celkové pohody dětí 

. Klidné hry na koberci, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů ve čtenářském 

koutku, poslech písniček z českých pohádek a filmů 

. Komunitní kruhy (rozhovory, vyprávění) 

. Omalovánky a mandaly (antistresové) 

. Konstruktivní stavebnice 

. Papírové skládačky, origami 

. Křížovky, osmisměrky, rébusy, kvízy 

. Modelování z plastelíny (volné i tematické) 

. Stolní fotbal 

 

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

 

sportovní 

. Kolektivní hry 

. Zdokonalování sportovní zdatnosti 

. Upevňování morálních vlastností, rozvíjení sportovního chování, vytváření  



  kladných citových vztahů 

. Bezpečnost a hygiena při sportovních činnostech 

 

přírodovědné 

. Rozvoj zájmu o přírodu 

. Výchova k ohleduplnému přístupu k přírodě a zvířatům 

. Environmentální výchova, ekologická problematika a ochrana životního 

prostředí - RECYKLOHRANÍ           

. Pozorování přírody a jejích změn dle ročních období 

 

estetické 

. Probuzení zájmu o četbu, dramatizaci, poslech 

. Rozšiřování dovedností kresby, malby, pracovních dovedností,  

práce s přírodninami a netradičními materiály, vedení k samostatné tvořivé práci 

. Ohleduplné chování, tolerance odlišností mezi dětmi 

. Hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce 

. Rozvoj komunikace mezi sebou 

. Rozvíjení pohybově - taneční aktivity 

 

REKREAČNÍ ČINNOSTI 

 

. Pohybové aktivity na čerstvém vzduchu s přihlédnutím na počasí 

. Tělovýchovné chvilky, míčové hry, pohybové hry 

. Konstruktivní a tematické hry 

. Upevňování dopravních znalostí, správného chování v silničním provozu 

  

Září  
- Seznámení se s řádem, správným chováním a pravidly školní družiny 

- Podzimní výzdoba školy (okna, chodby, schodiště) 

- Pozorování podzimní přírody v parku, v lese, na zahradách 

- Opékání na školní zahradě (společná akce I.+II. oddělení) 

 

Říjen  
- Sběr přírodnin v lese, parku, na školní zahradě 

- Bleší trh (společná akce I.+II. oddělení) 

- Výroba zvířátek z přírodních materiálů 

- Stromy na podzim (pozorování v přírodě a výtvarné zpracování) 

- Dopravní výchova (opakování a upevňování dopravních značek a pravidel 

silničního provozu) 

- Halloween v družině - soutěže v maskách, dlabání dýní, spaní ve škole 

(společná akce I.+II. oddělení) 

- Drakiáda (společná akce I.+II. oddělení) 

 



 

Listopad 
- Zimní výzdoba školy (okna, chodby, schodiště) – výtvarné činnosti 

- Dušičky (komunitní kruhy, výroba lucerniček, návštěva hřbitova) 

- Příprava lesní zvěře na zimu (povídání, vycházky do lesa) 

- Pyžamová párty – hry, soutěže (společná akce I.+II. oddělení) 

- Blíží se Mikuláš (pracovní činnosti, omalovánky) 

 

Prosinec  
- vánoční tvoření (společná akce I.+II. oddělení) 

- Čertí den v ŠD (společná akce I.+II. oddělení) 

- Výroba vánočních ozdob, přání 

- Vycházka do lesa ke krmelci 

- Komunitní kruhy (vánoční zvyky a tradice – jak slavíme Vánoce my a jak 

se slaví v jiných zemích) 

- Poslech koled 

- Návštěva vánočních trhů (Krnov nebo Bruntál) 

 

Leden  
- Sportujeme ve sněhu (bobování, sáňkování, koulování) 

- Vycházky do přírody - pozorujeme stopy zvířat ve sněhu 

- Seznámení se severskými zvířaty (dokumenty, encyklopedie, malba) 

- Turnaj ve vybíjené (společná akce I.+II. oddělení) 

- Pracovní činnosti (zimní tématika) 

- Pohybové aktivity – Tabata 

- Výlet do kina nebo divadla (dle nabídky a možností) 

 

Únor  
     -   Sáňkování, bobování, bruslení 

- Turnaj ve stolních hrách – Dáma, Domino, Člověče, nezlob se, Lodě 

- Zdravověda – zdravá výživa (komunitní kruhy, pracovní a výtvarná 

tvoření) 

- „Paní zima“ (výtvarné zpracování) 

 

Březen  
- Jarní výzdoba školy (okna, chodby,schodiště) 

- Výroba Morény – vítání jara (společná akce I.+II. oddělení) 

- Výtvarná a pracovní činnost s jarní tématikou (kytky, stromy, keře, 

zvířata) 

- Dopravní výchova – testy, křižovatky, značky, koláž (silniční provoz) 

- Nácvik první pomoci (dokumenty, četba, návštěva zdravotníka ze 

záchranné služby –  trénujeme na soutěž Mladého zdravotníka) 



- Příroda se probouzí (vycházky do parku, kolem zahrad) 

- Masopustní průvod obcí v maskách, hostina (společná akce I.+II. 

oddělení) 

 

Duben  
     -   Den Země – třídění odpadu, úklid na vesnici 

- Ekovyrábění z recyklovatelných materiálů  

- Šipkovaná – hra v přírodě zaměřená na ekologii 

- Čarodějnický rej – soutěže v kostýmech (společná akce I.+II. oddělení) 

- Velikonoční dílny (tvoření) 

- Velikonoce v ŠD – hledání velikonočního zajíčka (společná akce I.+II. 

oddělení) 

- Trénujeme na turnaj školních družin ve vybíjené 

- Zdravověda – „Ve zdravém těle, zdravý duch“ 

 

Květen  
- Den matek – přáníčka, výroba dárků pro maminky 

- Bleší trh (společná akce I.+II. oddělení) 

- Život mláďat ve volné přírodě (povídání, četba, poslech, výtvarné a 

pracovní činnosti) 

- Míčové hry na školní zahradě, nácvik gymnastických prvků na hrazdě 

- Turnaj školních družin ve vybíjené 

- Soutěž „Mladý zdravotník“ 

- Výlet na zmrzlinu 

 

Červen 
- Výlet s dětmi z 5. ročníku 

- Netradiční olympiáda školních družin (vybrané děti ze všech ročníků) 

- Návštěva výstavy, zámku, hradu, kina nebo divadla (dle možností) 

- Hledání pokladu – hra v parku 

- Opékání na školní zahradě (společná akce I.+II. oddělení) 

- Těšíme se na prázdniny (povídání, výtvarná činnost) 

 

 

 

 

 

V Branticích 27.9.2019                            zpracovala:  Zuzana Pavlanová 

 

 

 

 



 

 


