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Práce školní družiny bude provázena celoročním projektem 
„Máme rádi Česko“, který se prolíná všemi činnostmi školní družiny. 
Naším maskotem bude český lev, který nás provede informacemi a 
zajímavostmi o Česku (tematicky zaměřené na daný měsíc) tak, aby 
vzbudil pozornost dětí a jejich zájem o plnění úkolů a realizaci tvůrčích 
činností. 

Cílem je poznat naši vlast z různých úhlů pohledu. Seznámit se s 
městy, památkami, přírodou, významnými postavami a osobnostmi, 
výrobky, které Česko proslavily, typickým českým jídlem, tradicemi, … 

Kromě toho samozřejmě nezapomeneme na sport, kreslení a 
vyrábění, vycházky, pozorování přírody, zpě  a tanec, učení se hrou, 
soutěže, stolní hry a spoustu dalších činností. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁŘÍ 
Celodružinové akce 

1. Olympiáda - trojskok z místa, překážková dráha, střelba na koš, hod do dálky a  

kop na bránu 

2. Vitamínové odpoledne 
3. Podzimní den v ŠD 

4. Podzimní spaní v ŠD                                       

Máme rádi Česko - seznámení s celoročním projektem, symboly ČR 

VV: sv. Václav 

PV: lev 

RČ: běhací hra na zahradě v týmech - hledání a skládání české vlajky, kvíz o sv. 

Václavu 

OČ: povídání o České republice a státních symbolech 

Činnosti zájmové 

VV: podzimní ovoce, olympijské kruhy 

PV: podzimní výzdoba školy a ŠD, ježek 

SZČ: Hodina pohybu navíc - projekt, pohybové hry na zahradě 

PŘ: 23.9. - první podzimní den, příroda na podzim, ekologie: třídění odpadů – 

papír 

DV: bezpečná chůze do školy a ze školy - okolí školy, křižovatky, přecházení 

silnice, chůze po chodníku, dopravní značky  

Činnosti odpočinkové a rekreační 

OČ: vyprávění o prázdninách, zážitcích, které se nám nejvíc líbily, poslech 

písniček, společenské hry dle výběru dětí 

RČ: vycházky do přírody, pobyt na školní zahradě a  v letní třídě 

Příprava na vyučování 

- didaktické hry, hádanky 

22.9. : Evropský den bez aut - rozhovor, VV 

28.9. : Den české státnosti (státní svátek) - rozhovor, kvíz o sv. Václavu 

SOZČ : poznáváme se a pomáháme si - seznámení dětí s provozem ŠD a jejím 

řádem, seznamování nových žáčků se staršími žáky a s prostředím ŠD, provoz ŠJ, 

stolování, seznámení se s okolím školy, vymýšlíme pravidla ŠD, dodržování 

hygienických zásad. 



ŘÍJEN 
 

Podzimní prázdniny: 29. - 30.10.2020 

CELODRUŽINOVÉ AKCE 

1. Drakiáda - pouštění draků na kopci za školou 

2.Česko má talent - družinová soutěž ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj, … 

3.HODný den 

4. 72 hodin 

5.Halloweenské odpoledne 

Máme rádi Česko - české výrobky a vynálezy (Baťa, Škoda auto, Koh-i-noor, …) 

VV: auto 

PV: tanec polka 

RČ: závody autíček na provázku 

OČ: povídání o českých výrobcích a vynálezech 
 

Činnost zájmová 

VV: houby, podzimní zahrada, dýně 

PV: drak, krmítko pro ptáky, lípa - národní strom 

SZČ: Hodina pohybu navíc - projekt, pohybové hry na školní zahradě 

PŘ: 20.10. – Den stromů, podzimní plody (jeřabiny, kaštany, žaludy), všímáme si 

změn v přírodě, změna času, ekologie: třídění odpadů - PET lahve a plast 

DV: cesta do divadla 
 

Činnost odpočinková a rekreační 

OČ: příprava imunity na podzim, vitamíny v ovoci a zelenině, omalovánky s 

podzimní tématikou, individuální rozhovory s žáky podle jejich potřeb 

RČ: vycházky do přírody, pobyt na školní zahradě 
 

Příprava na vyučování 

didaktické hry, hádanky 

1.10. – Světový den hudby : zpěv písní, naši zpěváci a skupiny 

4.10. – Mezinárodní den ochrany zvířat : rozhovor 

28.10. – Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek), TGM 

31.10. – Den UNICEF : rozhovor 
 

SOZČ: spolužáci, vztahy mezi dětmi, vzájemná pomoc, zásady slušného chování - 

zdravení, oslovení, omluvy, poděkování, upevňování hygienických a stravovacích 

návyků 



LISTOPAD 
 

CELODRUŽINOVÉ AKCE 

1. Král věže z kostek - soutěž 

2. Skokan přes švihadlo - soutěž 

3. Můj domácí mazlíček - fotografie z domova 

4. Zapálení 1.adventní svíčky 

Máme rádi Česko - česká nej 

VV: naše nejoblíbenější zvíře 

PV: vytvoření mapy českých nej 

RČ: hra Máme rádi Česko 

OČ: povídání o českých nej 

Činnost zájmová 

VV: podzimní listy 

PV: práce s přírodním materiálem (šípky, kaštany, žaludy), koláž z fotografií a 

časopisů - naši mazlíčci 

SZČ: Hodina pohybu navíc - projekt, míčové hry v tělocvičně 

PŘ: vycházka do okolí školy - proměna přírody a počasí podzimu na zimu, 

ekologie: třídění odpadů - sklo 

DV: přecházení přes ulici 

 

Činnost odpočinková a rekreační 

OČ: hry se stavebnicemi (cheva, merkur, lego), práce s dětskými časopisy 

RČ: zavěšení krmítek na školní zahradu, pohybové hry 

Příprava na vyučování 

Didaktické hry, hádanky 

2.11. - Památka zesnulých : rozhovor 

11.11. - Martin na bílém koni : tradice 

17.11. - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) - rozhovor 

29.11. - Zapálení 1. adventní svíčky 

 

SOZČ: rodina a její členové, utužování kolektivu, chválení  a vyzdvihování kladných 

vlastností, zapojení všech dětí do kolektivu, péče o zdraví, upevňování základních 

návyků při stravování a stolování 

 



PROSINEC 
Vánoční prázdniny: 23.12.2020 - 03.01.2021 

CELODRUŽINOVÉ AKCE 

1. Čertovské odpoledne - nadílka v ŠD 

2. Zapálení 2. , 3. a 4. adventní svíčky 

3. Vánoční výzdoba stromů na školní zahradě a stromku na poště 

4. Vánoční besídka 

5. Zimní den 

6. Divadelní představení 

Máme rádi Česko - České Vánoce 

VV: moje Vánoce 

PV: vánoční tvoření 

RČ: obrázky Josefa Lady - skládačka 

OČ: povídání o českých koledách 

Činnost zájmová 

VV: Mikuláš, čert a anděl, zimní zahrada 

PV: zimní a vánoční výzdoba ŠD a školy, příprava výrobků na vánoční jarmark, 

dárek pro rodiče 

SZČ: Hodina pohybu navíc - projekt, pohybové hry v tělocvičně 

PŘ: 21.12. -  první zimní den, zvířata a jejich způsob přípravy na zimní čas, 

ekologie: třídění odpadů - tetrapack 

DV: význam dopravních značek, dopravní značky v okolí školy 

 

Činnost odpočinková rekreační 

OČ: povídání o vánočních zvycích a přáních, jak se slaví Vánoce v různých zemích, 

čtení vánočních příběhů, vánoční koření 

RČ: dopis Ježíškovi, zpívání koled, Barbora, Mikuláš, Lucie - tradice 

4.12. - Čertovské odpoledne a zapálení 2.adventní svíčky 

11.12. - Zapálení 3. adventní svíčky 

18.12. - Zapálení 4. adventní svíčky a Zimní den 

22.12. - Vánoční besídka 
 

Příprava na vyučování 

SOZČ: dodržujeme společenské normy a slušné chování, zásady prevence nemocí 



LEDEN 
 

Pololetní prázdniny: 29.01.2021 

 

Celodružinové akce 

          1. Plyšový den - ukázka hraček v družině 

2. Piškvorky – soutěž 

3.Skokan v pytli – soutěž 

4.Teplákový den 

5. Divadelní představení 

Máme rádi Česko - český jazyk 

VV a PV:  moje jméno 

RČ: hry se jmény a písmeny, jazykolamy 

OČ: povídání o českých jazykových zajímavostech 

Činnost zájmová 

VV: sněhové vločky, Tři králové 

PV: sněhulák 

SZČ: Hodina pohybu navíc - projekt, hry se švihadly, skákání gumy 

PŘ: péče o krmítka na školní zahradě, sběr sušeného chleba pro zvířata, co dělají 

zvířátka v zimě, ekologie: třídění odpadů - látky 

DV: přechod pro chodce 

 

Činnost odpočinková a rekreační 

OČ: povídání s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, křížovky a dětské sudoku, 

povídání o zimních sportech, pantomima – poznej sport 

RČ: sáňkování na školní zahradě, vyšlapávání obrázků do sněhu 

 

Příprava na vyučování 

 

1.1. : Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek) - 

rozhovor 

6.1. : Tři králové - tradice 

 

SOZČ: dodržování řádu školy a ŠD, upevňování základních návyků při stravování a 

stolování 



 

ÚNOR   
 

Celodružinové akce 
1. Družinový karneval 

2. Pexesový král – soutěž 
3. Páka – soutěž 
4. Nejhezčí stavba ze sněhu 
5. Divadelní představení 

Máme rádi Česko - české osobnosti (film, hudba, sport, literatura, …) 

RČ: kvíz - poznej českou osobnost 
OČ: povídání o českých osobnostech 

 

Činnost zájmová 
VV: srdíčka, valentýnská přání, plakáty důlež. tel. čísel 
PV: výroba karnevalových masek, dopravní pexeso 
SZČ: Hodina pohybu navíc – projekt, pohybové hry v tělocvičně 
PŘ: poznáváme stopy zvěře ve sněhu, ekologie: bioodpad 
DV: důležitá telefonní čísla: 150, 155, 158, 112 
 
 
Činnost odpočinková a rekreační 
OČ: pravidelná relaxační chvilka, povídání o masopustu, karnevalech a cirkuse, 
masopustní jídlo, poslech oblíbených písniček, čtení v časopisech - nejznámější 
karnevaly na světě 
RČ:  stavby ze sněhu na školní zahradě 
 
Příprava na vyučování 
 
14.2. Svatý Valentýn - tradice 
 
SOZČ: první pomoc, předcházení rizikového chování, úrazy a ochrana zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BŘEZEN 
Jarní prázdniny : 1. - 7.března 
 

Celodružinové akce 
1. Král účesů - soutěž 
2. Páka - soutěž 
3. Jarní den v družině 

4. Noc s Andersenem 

5.Divadelní představení 

Máme rádi Česko - české pohádky 

VV: oblíbená pohádková postava 
RČ: kvíz - pohádkové postavy 
OČ: povídání o českých pohádkách 

 

Činnost zájmová 
VV: jaro, jarní květiny 
PV: jarní výzdoba školy a ŠD, dárky pro budoucí prvňáčky, záložky 
SZČ: Hodina pohybu navíc – projekt, míčové hry v tělocvičně 
PŘ: 21.3. -  první jarní den, probouzení jara, změna času, první kytičky na 
zahrádkách, sázení osení a kytiček do květináčů, ekologie: třídění odpadů - kovy 
DV: semafor 
 
Činnost odpočinková a rekreační 
OČ: pravidelná relaxační chvilka, společné čtení z pohádkových knížek, 
omalovánky pohádkových hrdinů, pantomima - poznej pohádkovou postavu 
RČ: březen: měsíc knihy - zajímavá fakta o knize 
 
 
Příprava na vyučování 
8.3. :  MDŽ - tradice 
28.3. :  Den učitelů - tradice 
 
 
SOZČ: péče o čistotu a pořádek v oddělení, udržování estetického vzhledu 
družiny, péče o květiny 
 
 
 



DUBEN 
 
Velikonoční prázdniny: 01.04. - 02.04.2021 

 
Celodružinové akce 
1. Král prší - soutěž 
2. Král Člověče, nezlob se - soutěž 

3. Družinová diskotéka 
4. Čarodějnický rej 
5. Divadelní představení 

 

Máme rádi Česko - česká kuchyně 

VV: oblíbené jídlo 
RČ: zdravá svačinka 
OČ: povídání o české kuchyni 

 

Činnost zájmová 
VV: velikonoční vajíčka 
PV: velikonoční výzdoba školy a ŠD, Velikonoce, Rampušačka 
SZČ: Hodina pohybu navíc - projekt, pohybové hry na školní zahradě 
PŘ: jarní květiny, poznáváme ptáky a jejich zpěv, péče o vysazené bylinky, sázení 
hrášku, ekologie: Třídění odpadů - baterie 
DV: dopravní prostředky 
 
Činnost odpočinková a rekreační 
OČ: pravidelná relaxační chvilka, stolní a deskové hry dle výběru dětí, čtení jarních 
básniček 
RČ: Velikonoce - tradice a zvyky, jarní vycházka do okolí školy 
 
Příprava na vyučování 
2.4. Mezinárodní den dětské knihy - rozhovor 
29.4. Mezinárodní den tance - rozhovor 
30.4. pálení rampušačky - tradice 
 
SOZČ: dodržování pitného režimu a jeho důležitost, zásady zdravé výživy,  základní 
pravidla osobní hygieny 
 
 
 
 



 

KVĚTEN 
 

Celodružinové akce 
1. Nejlepší střelec na koš - soutěž 
2. Holčičí den 

3. Klučičí den 
4. Dětský den 

 

Máme rádi Česko - český sport 

RČ: Rekordiáda - sportovní týden netradičních rekordů 
OČ: povídání o českých sportovcích 

Zájmová činnost 
VV: kytička pro maminku, květinová víla 
PV: motýl, beruška 
SZČ: Hodina pohybu navíc - projekt, míčové hry na školní zahradě 
PŘ: kvetoucí stromy a keře, vysazení mrkve a ředkviček, květinový truhlík, 
ekologie: třídění odpadů - elektrospotřebiče 
DV: kolo 
 
Činnost odpočinková a rekreační 
OČ: pravidelná relaxační chvilka, vyprávění vtipů, hlavolamy a rébusy, 
RČ: pobyt na školní zahradě, stavby z písku 
 
Příprava na vyučování 
1.5. : Svátek práce (státní svátek) - tradice 
5.5. : Den Evropy - rozhovor 
8.5. : Den vítězství (státní svátek) - rozhovor 
13.5. : Den matek - tradice 
31.5.  : otvírání studánek - rozhovor 
 
SOZČ: dodržování hygienických pravidel - hygiena rukou, osvěty k předcházení 
různým nemocem 
 
 
 
 
 
 
 



ČERVEN 
 
 

Celodružinové akce 
1. Pětiboj na zahradě - soutěž 
2. Zmrzlinové odpoledne 
3. Spaní s páťáky na rozloučenou 

4. Letní den v družině 
5. Střelba na terč 

Máme rádi Česko - česká města a cestování po Čechách 

VV: hrad 
RČ: puzzle Česká republika 
OČ: povídání o významných kulturních památkách a přírodních zajímavostech 
 
Činnost zájmová 
VV: luční květiny 
PV: letní výzdoba školy a ŠD 
SZČ: Hodina pohybu navíc – projekt, míčové hry na školním hřišti 
PŘ: 21.6. – první letní den, vycházka do okolí školy, ekologie: třídění odpadů - léky 
DV: křižovatky 
 
Činnost odpočinková a rekreační 
OČ: pravidelná relaxační chvilka, povídání o prázdninách, které nás čekají, kam se 
chystáme, co budeme dělat, osmisměrky a doplňovačky, pantomina – letní sporty 
RČ: pobyt na školní zahradě a v letní třídě, ukončení a vyhodnocení celoročního 
projektu 
 
Příprava na vyučování 
1.6. Mezinárodní den dětí - tradice 
 
SOZČ: péče o školní zahradu,  úklid hraček a her na prázdniny 
 
 

 

 

 
 


