
Celoroční plán školní družiny 2019 – 2020 

V tomto školním roce bude probíhat celoroční hra „ Malí čarodějové“, která bude navazovat na školní 

vzdělávací program školní družiny. Provázet nás bude čarodějnice Bety, která se postará o to, aby žáci 

uplatnili s využitím vlastní fantazie svoji zručnost, představivost, tvořivost. Společně si přečteme 

zajímavé příběhy z knížky „Hry a pohádkové čarování“, které naše čarodějnice prožívá se svými 

známými kamarády ve městě Čarodějov. 

Měsíc – září  Podzim ve městě Čarodějov 

Program  Poučení o bezpečnosti, seznámení s vnitřním řádem školní družiny. 
Seznámení s kamarády a novým prostředím, seznamovací hry, 
vytváření pravidel naší družiny  
Místo, kde žijeme – škola: poznávání naší školy, orientace v 
prostorách školy a nové školní družiny, popis cesty do školy, 
poznávání okolí školy, plánek cesty 
Sebeobsluha a správné stolování 
Základy správného chování 
Četba „Jak Bety čarovala“ + plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Vycházky do přírody (sběr přírodnin, pozorování změn v přírodě), 
ekolog. hry na PC 

Prevence  Seznámení s celoroční hrou 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Čarovné pomůcky 
Papírové městečko 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her v tělocvičně, návštěva dětského 
hřiště 

Akce měsíce POHÁDKOVÉ ČAROVÁNÍ 
 

Měsíc – říjen  

Program  Pravidla bezpečnosti na vycházkách při přecházení vozovky. 
Místo, kde žijeme – domov: naše rodina, náš dům, základy 
správného chování - učíme se správně zdravit, podat ruku, přivítat se, 
rozloučit se, požádat o něco, poděkovat, omluvit se 
Četba „Jak se Bety učila jednoduchou matematiku“ + plnění 
zadaných úkolů 

Ekologie  Sběr přírodnin, třídění odpadu 

Prevence  Čajovna – můj domov 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Geometrické tvary 
Papírové městečko 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her v tělocvičně 

Akce měsíce MATEMATICKÉ ČAROVÁNÍ 
 

Měsíc – listopad  

Program  Místo, kde žijeme – doprava, obec město: dopravní značky, správné 
chování na silnici, zajímavá místa v okolí, procvičování dopravní 
situace 



Základy správného chování 
Četba „Jak Bety našla pohádkovou knížku“ + plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Změny v přírodě, ochrana přírody, ekolog. hry na interaktivní tabuli 

Prevence  Bezpečnost na silnici 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Kamarádi ŠIKULKA A BAMBULKA 
Papírové městečko 

Sportovní činnosti Posilovací cvičení, hry na postřeh 

Akce měsíce NÁVŠTĚVA PAPÍROVÉHO MĚSTEČKA 
 

Měsíc – prosinec Zima ve městě Čarodějov 

Program  Vánoční tradice a zvyky 
Lidé kolem nás  - rodina a kamarádi: postavení v rodině, povolání 
rodičů, hry na posílení kamarádství 
Příprava vánočních dárků pro rodiče a prarodiče 
Vánočních písně a koledy 
Četba „Kouzelné lety malé Bety“+ plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Poznávání druhů ptáků formou her a kvízů, ekolog. hry na 
interaktivní tabuli 

Prevence  Bezpečné chování v elektronickém světě 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Výrobky na vánoční jarmark 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her v tělocvičně 

Akce měsíce ČERTOVINY (soutěžení odpoledne s hudbou a tancem) 
 

Měsíc – leden  

Program  Okolí aneb nejsme všichni stejní: dorozumět se odezíráním, 
prstovou abecedou 
Četba „Návštěva Království hraček“ + plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Pozorování zimní přírody na vycházkách, péče o zvířata a ptactvo 
formou rozhovoru, četby 

Prevence  Nácvik dovednosti odmítat alkohol a cigarety – modelové situace 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Papírové městečko v zimě 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her v tělocvičně, hrátky na sněhu 

Akce měsíce ČAROVNÉ HRÁTKY S KNOFLÍKY 
 

Měsíc – únor  

Program  Písničky s pohybovým doprovodem, taneční hry a soutěže. 
Lidé a čas – denní režim a můj volný čas: správné využití volného 
času, denní režim, můj volný čas, orientace v čase 

Ekologie  Poznávání ptáků 

Prevence  Správné využití volného času - beseda 

Výtvarné činnosti Výroba masek na karneval 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her v tělocvičně, bobování 



Akce měsíce ČARODĚJNICKÝ REJ - rej masek a zábavné soutěžní a taneční 
disciplíny 

 

Měsíc – březen Jaro ve městě Čarodějov 

Program  Procvičování dopravní situace a dopravní značky. 
Velikonoční tradice a zvyky 
 Četba „Návštěva Říše trpaslíků“ + plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Vycházky – pozorování a poznávání jarních rostlin, ekolog. hry na PC 

Prevence  Koloběžkiáda – soutěž v jízdě na koloběžkách 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Velikonoční vyrábění 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her v tělocvičně, návštěva dětského 
hřiště 

Akce měsíce NÁVŠTĚVA V KRÁLOVSTVÍ  
 

Měsíc – duben  

Program  Člověk a jeho zdraví – naše tělo, péče o zdraví: umět pomoci sobě i 
kamarádovi – základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc-
pravidla první pomoci, poznatky o lidském těle, hygiena, péče o 
chrup, zdravý jídelníček 
Četba „Jak Bety potkala ptáčka zpěváčka“ + plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Pestrost v přírodě (herbář) 

Prevence  Kolektivní komunikační hra Co uděláš když…. 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Čarodějnice – výtvarné zpracování 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her v tělocvičně, návštěva dětského 
hřiště 

Akce měsíce Létáme na koštěti - čarodějnické klání a soutěže na školní zahradě. 
 

Měsíc – květen  

Program  Člověk a jeho zdraví – první pomoc, osobní bezpečí: zásady první 
pomoci, obezřetnost při styku s cizími osobami, prevence 
patologických jevů - odmítat (alkohol, kouření, drogy) 
Četba „Návštěva Území strašidel“ + plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Poznávání jarní přírody 
Divoká a cizokrajná zvířata, hlasy zvířat, příběhy o zvířatech, bajky 

Prevence  Denní stravovací a pitný režim, jeho význam pro zdraví – zdravé 
vaření 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Příprava přáníček ke Dni matek 

Sportovní činnosti Relaxace při sportovních hrách 

Akce měsíce SPOLEČNÉ STRAŠENÍ 
 



Měsíc – červen Léto ve městě Čarodějov 

Program  Bezpečnost při letních sportech. 
Člověk a jeho zdraví – pohybový režim: sporty pomocí pantomimy 
Četba „Jak Bety navštívily kamarádky“ + plnění zadaných úkolů 

Ekologie  Sběr bylin 

Prevence  Hrátky – zahradní slavnost s rodiči 

Výtvarné a 
pracovní činnosti 

Tajné přání 

Sportovní činnosti Hraní pohybových a míčových her, procvičování obratnosti na školní 
zahradě 
Trénování na atletické disciplíny na letní olympiádu 

Akce měsíce Přespávání ve školní družině 

 

 


