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1. Identifikační údaje 

 

1. 1 Údaje o ŠD 
 

Školní družina:  ŠD při Základní škole a Mateřské škole,  

     Nový Hradec Králové, Pešinova 146 

                                     

Adresa:   Prašingerova 96, Hradec Králové, PSČ 500 08 

 

Ředitel školy:  Mgr. Petr Cvrček 

Telefon:   495 264 191 

E-mail:   zsnhk@zsnovyhk.cz 

Web:   www.zsnovyhk.cz 

IČO:    69 17 24 80 

 

IZO:  Školní družina  117 100 196 

           

 

Vedoucí ŠD:  Helena Marešová 

E-mail :  maresova@zsnovyhk.cz 

 

 

2. Školní družina 

     Školní družina je určena dětem 1. – 3. třídy (dle volné kapacity i pro 4. – 5. třídu). Od školního roku 2012/2013 

byl na provoz ŠD stanoven finanční příspěvek ve výši 200,- Kč měsíčně (obecně závazná vyhláška). Tento 

poplatek je vybírán dvakrát za školní rok, v září a v lednu. 

     Program v naší školní družině nám umožňuje, abychom s dětmi plánovali a realizovali činnosti, které děti 

skutečně zaujmou, naplní jejich přání a potřeby.  

Děti se podílejí na tvorbě programu svého oddělení. Při každodenní práci s nimi máme na zřeteli cíle stanovené 

RVP, úzce spolupracujeme s třídními učitelkami dětí. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům 

duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a 

spontánních činností. V našich odděleních vedle sebe vyrůstají děti různých zájmů, schopností i různého věku. 

Našim záměrem je vést děti k vzájemné pomoci, toleranci, úctě a respektu. Samozřejmostí je pitný režim a svačina 

dětí dle jejich individuální potřeby. 

 

 

2.1 Charakteristika, vybavení ŠD 
 

Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v samostatné budově v Prašingerově ulici. 

Má tři oddělení, umístěné v přízemí a v I. patře budovy. Součástí je šatna, hygienické zázemí, 

vlastní zahrada (nově vybavena herními prvky), keramická dílna. Místnosti jsou vybaveny 

odpovídajícím novým nábytkem, koberci, televizí s videorekordérem a DVD přehrávačem, 

rádiem s CD, počítačem, stolními hrami a stavebnicemi, časopisy a knihami, molitanovou 

stavebnicí, výtvarnými a další potřeby pro zájmovou činnost. K pohybovým aktivitám žáků 

slouží školní tělocvična, venkovní školní hřiště, zahrada při ŠD a okolní lesy. 

 

2.2 Personální podmínky 
 

Pedagogické působení zajišťují čtyři vychovatelky školní družiny. Vychovatelky úzce 

spolupracují s třídními učitelkami dětí navštěvujících ŠD. 

mailto:zsnhk@zsnovyhk.cz
mailto:maresova@zsnovyhk.cz
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2.3 Charakteristika dětí 
 

Kapacita ŠD je 75 dětí. Převážná většina dětí bydlí v blízkém okolí, dojíždí k nám i několik dětí 

z jiných částí města. Vzděláváme děti většinou z 1. – 3. ročníku. Děti mohou navštěvovat ranní 

družinu, odpolední družinu nebo pouze zájmové kroužky spadající pod ŠD. 

 

 

2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který 

je vyvěšen v učebně. Za bezpečnost žáků ve školní družině odpovídá vychovatelka školní 

družiny, která přiměřenou formou provádí školení žáků o bezpečném chování při činnostech 

v budově školy i mimo ni. Žáci jsou vedeni k zdravému životnímu stylu, učí se zásady ochrany 

před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

Žáci jsou na začátku, v průběhu  i na konci  školního roku seznamováni s možnými riziky 

pohybu v určitém prostředí,  s možnými následky různých činností, se správnými způsoby 

používání  nástrojů a jsou soustavně poučováni o zásadách správného chování  nejen ve škole, 

na veřejnosti na komunikacích, ale i v době prázdnin,  při sezónních činnostech a sportech. 

Poučení je zapsáno na počátku školního roku do třídní knihy ŠD. V případě úrazu jsou žáci 

opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. Dbají též na bezpečnost v silničním provozu a při 

příchodu a odchodu ze školy. Zranění nebo úraz v ŠD okamžitě hlásí vychovatelce pro ošetření 

či přivolání lékaře. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů, která je umístěna ve 

sborovně školy a sděleny rodičům. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost je telefonicky 

oznámena jednomu z rodičů.                                                                                                                  

                                                           

 

2.5 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 

Organizace a prostředí školní družiny umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dle stupně a charakteru jejich handicapu je umožňováno jejich začleňování do 

volnočasových aktivit a jsou zajištěny podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. 

Vychovatelka družiny úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní školy, PPP, SPC, případně 

jinými poradenskými zařízeními.  
 

Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: 

- začlenění do všech aktivit školní družiny v co nejvyšší možné míře 

- podpůrná opatření k začlenění do činností – asistent pedagoga, speciální pomůcky, 

individuální péče 

- činnosti respektující možnosti žáka – činnosti shodné na úrovni žáka 

- specifické činnosti s cílem reedukační péče o žáka 

-  

Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich nadání 

zabezpečením dostatku studijního materiálu, individuální prací se žákem, vytvářením 

podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti.  

Vychovatelka družiny úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní školy, PPP, SPC, případně 

jinými poradenskými zařízeními.  
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2.6 Délka a časový plán zájmového vzdělávání 
 

Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno po dobu trvání školního roku. Ve dnech ředitelského 

volna je družina otevřena pouze v případě, že se přihlásí 10 a více žáků.  

Provoz školní družiny je ráno od 6.30 do 7.40 hod a odpoledne od 11.40 do 16.30 hod. 

ŠVP má neomezenou platnost. Každoročně je provedeno hodnocení plánu a popřípadě může 

být doplněn aktuálním celoročním projektem. 

 

 

3. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání 
 

Kritériem přijetí žáka do školní družiny je jeho věk. Přednostně jsou přijímáni žáci 1., 2. a 3. 

ročníku. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisový lístek. Nejvyšší počet účastníků je 25 na 

jedno oddělení. Rodiče musí uhradit úplatu za zájmové vzdělávaní dle vnitřního řádu školní 

družiny. Pobyt žáků ve družině končí odchodem domů s rodiči nebo samostatně po písemné 

domluvě nebo odchodem do zájmového kroužku. Odhlášení žáka je v průběhu školního roku 

možné a to písemnou formou 

 

 

4. Cíle a zaměření školní družiny 
 

4. 1 Cíle vzdělávání 
- podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 

- rozvíjet osobnost dítěte 

- učit je komunikovat, spolupracovat a respektovat se 

- připravovat děti, aby uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti 

- učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech 

- učit žáky osvojovat si základy slušného chování 

- vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem 

- utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás 

- posilovat schopnosti nepodléhat sociálně patologickým jevům 

- nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům 

- vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci 

- rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinou a školou 

 

 

4.2 Formy vzdělávání 
 

Výchovně-vzdělávací činnost v ŠD se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti dítěte 

v návaznosti na výchovné působení školy a rodiny. Vedeme děti k takovým formám činnosti, 

které přispívají k odstranění únavy po školní výuce a k relaxaci. Realizujeme je v těchto 

činnostech: 

Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, zařazují se po obědě a dále podle potřeby (klidové 

hry, klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti, četba z knih a časopisů, relaxace na koberci, 

rozhovory s dětmi). 

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, jedná se o aktivní odpočinek s náročnějšími 

pohybovými prvky, hra a spontánní činnosti mohou být rušnější (společné vycházky, 

individuální a námětové hry na zahradě, různé soutěže, společenské hry v místnosti…). 
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Zájmové činnosti – zaměřené na rozvoj osobnosti žáka (sportovní, přírodovědné, výtvarné a 

pracovní činnosti). 

Příprava na vyučování – zahrnuje především didaktické hry, tematické vycházky a další 

činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky ze školní výuky.  

  

Všechny tyto formy vzdělávání jsou buď: 

 

- pravidelné (organizované aktivity, zájmové kroužky) 

- příležitostné (celodružinové akce – návštěvy kina, muzea, knihovny, exkurze) 

- spontánní (individuální činnosti po obědě, při pobytu na zahradě, hry v rámci ranní i 

odpolední družiny). 

 

 

4.3 Obsah vzdělávání 
 

Základním prostředkem činnosti ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje 

jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií 

pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času – respektujeme 

požadavek dobrovolnosti (činnost žáků na základě vhodné motivace), zajímavosti a zájmovosti 

(pestrá a atraktivní nabídka činností), aktivity, dále citlivosti a citovosti (kladné emoce) a 

nabízíme prostor pro seberealizaci. Po dohodě obou vychovatelek jsou oddělení ŠD spojována 

tak, aby se žáci mohli zúčastnit různých aktivit podle svého zájmu. Při tom jsou dodržovány 

zásady BPOZ. 

 

Klíčové kompetence: 

 

Kompetence k učení 

 získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích 

 získané vědomosti dávat do souvislostí 

 klást si otázky a hledat na ně odpověď 

Kompetence k řešení problémů 

 hledat různé varianty řešení 

 poznat jakých chyb se dopouští 

 nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 nenechat se odradit nezdarem  

 dokončit započaté činnosti 

 nevyhýbat se problémům, není to řešení 

Kompetence komunikativní 

 vést děti k toleranci při komunikaci 

 využít ke komunikaci telefon 

 dokázat vést dialog 

 nebát se vyjádřit svůj názor 

 ovládat verbální i neverbální komunikaci 

 vyjádřit svůj vlastní názor a naslouchat druhým 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 spolupráce v kolektivu 

 umění podělit se o pomůcky a materiál 
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 přijmout roli ve skupině 

 řídit a organizovat činnost ostatních dětí 

 rozeznat vhodné a nevhodné chování 

 rozlišit agresivitu, nespravedlnost a šikanu 

 umět se bránit 

 ovládat a řídit své chování a jednání 

 upevňovat hygienické návyky 

 

Kompetence občanské 

 vnímat krásy přírody a pečovat o ni 

 používat základní společenské normy chování 

 umění pomoci v tísni 

 respektování odlišností osobní, kulturní a náboženské 

 uvědomění si hodnot majetku svého i jiných osob 

 chápání tradic, historie a kultury 

 znalost práv a povinností 

 

Kompetence pracovní 

 používat bezpečné pracovní pomůcky a vybavení 

 umět pracovat dle instrukcí a návodu 

 umění si vážit práce své i ostatních 

 reagovat na potřeby a pomoc druhých 

 chránit zdraví své i druhých 

 své dovednosti umět nabídnout druhým 

 udržovat pořádek na svém pracovním místě a svých osobních věcech 

 vyhodnotit výsledky a úspěšnost své práce 

 

 

5. Vzdělávací a výchovné oblasti 
 

Při tvorbě ŠVP jsme nejvíce navazovali na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je určena 

pro I. stupeň základního vzdělávání. Poskytuje žákům základní orientaci týkající se člověka, 

rodiny, společnosti, kultury, přírody, techniky, zdraví a dalších témat. 

Tématické okruhy:  Člověk a jeho svět 

                                  Člověk a příroda 

                                  Člověk a zdraví 

                                  Člověk a kultura 

 

 

 

5.1 Člověk a jeho svět 
 

Moje rodina – vyprávíme si o rodině, malujeme členy rodiny, zjišťujeme povolání rodičů a 

prarodičů, besedujeme o našich představách o budoucím povolání. Úcta k rodičům, fotografie 

rodiny – jak rostu. Výroba dárků pro rodinu. 

Náš dům – vyprávíme si kde kdo bydlí, nácvik adresy, stavíme domy  ze stavebnic a 

papírových krabiček, navrhujeme dům budoucnosti. Debatujeme o významu slova domov, můj 

dům- můj hrad. 
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Znám své město – důležitá místa a orientace v našem okolí (obchody, pošta, knihovna, lékař, 

lékárna), práce s mapou města a mapou blízkého lesa. Poznáváme důležité a zajímavé budovy 

v centru města (radnice, muzea,    nádraží, kina, knihovny...). Seznamujeme  se s historií města. 

Stavíme město z lega. 

 

Moje škola – seznámení  se zaměstnanci školy, se školní budovou, školní jídelnou, kreslíme 

paní učitelku, své spolužáky a školu, bezpečná cesta do školy(dopravní značky, přechody pro 

chodce, kvízy pro upevnění vědomostí z dopravní výchovy). 

 

Kamarádi, spolužáci – seznamovací hry, kresba křídou na chodník – můj kamarád, výroba 

dárků pro budoucí prvňáčky, hra Na detektivy (který kamarád chybí, co se změnilo na mých 

kamarádech), Proč jsi můj kamarád?(pozitivní a negativní vlastnosti). 

 

Nejsme všichni stejní – učíme se jak pomáhat lidem, kteří jsou fyzicky, psychicky,nebo jinak 

znevýhodněni, orientace v prostoru(nevidomí), určování předmětu hmatem, beseda se 

spolužáky z Ukrajiny. 

 

Společenské chování – kouzelná slovíčka, čtení  a poslech příběhů o slušném chování, 

dramatizace různých situací (chování v restauraci, kině, obchodě, jídelně, divadle ...), při našich 

cestách za kulturou si procvičujeme správné chování v dopravních prostředcích a kulturních 

zařízeních. 

 

Sdělovací prostředky – hra na novináře, reportéry, režiséry, diskuse o pořadech v TV, co je a co 

není vhodné, hrajeme vědomostní soutěže- AZ kvíz, Bingo... Učíme se používat encyklopedii, 

vyhledávat v časopisech, novinách.  

 

Svátky a oslavy – gratulujeme si k svátkům a narozeninám, připravujeme se na adventní čas a 

Vánoce, píšeme Ježíškovi, vyrábíme vánoční ozdoby, přáníčka, dárky a svícny. Při vánočním 

posezení zpíváme koledy, připomínáme si vánoční lidové zvyky, zdobíme vánoční stromek. 

Vyrábíme masopustní masky a pořádáme masopustní rej. Besedujeme o velikonočních zvycích 

a tradicích, organizujeme velikonoční jarmark ve škole, zdobíme kraslice. Připomínáme si 

v průběhu roku významné dny a výročí, slavíme Den dětí – veselé soutěžní odpoledne plné her 

a zábavy.Pravidelně si čteme přísloví a pořekadla na daný měsíc. 

 

Lidé a čas – náš denní režim, rozlišujeme povinnosti a zábavu, využití volného času,  orientace 

v čase – minulost, přítomnost, budoucnost, střídání a pozorování ročních období, členění roku 

na čtvrtletí, měsíce, dny, upevňování znalosti hodin, výroba papírových hodin a slunečních 

hodin na družinové zahradě, orientace v kalendáři, vývoj lidského života – dětství, dospělost, 

stáří. Historie a pokrok – besedy o vývoji světa(oblékání, technika, dopravní prostředky, vývoj 

řemesel...), návštěvy muzea.  

 

Pohádky a pověsti – čteme české a světové pohádky a příběhy, pověsti, říkadla, básničky, 

hádanky, jazykolamy. Hrajeme si na ilustrátory pohádek, zpíváme lidové i umělé písničky, 

vyrábíme jednoduché hudební nástroje. Dramatizujeme pohádky, s magnetickým divadýlkem  

hrajeme krátké příběhy. Vyprávíme si jak se žilo na hradech a zámcích, kreslíme a modelujeme 

pohádkové postavy. Formou hádanek a kvízů poznáváme pohádky a filmové příběhy. 

Pravidelně posloucháme pohádky a příběhy na CD. Na konci školního roku hledáme 

pohádkový poklad. 
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5.2 Člověk a příroda 
 

Máme rádi zvířata – rozdíly mezi domácími a volně žíjícími zvířaty, rozdíl mezi 

hospodářskými a exotickými zvířaty (upevňování vědomostí z výuky), kreslíme a modelujeme 

své zvířecí kamarády, besedujeme o tom, jakou péči vyžadují různá zvířata, sbíráme informace 

z encyklopedií, časopisů a knih, řešíme kvízy a rébusy na téma příroda a zvířata, hra – Poznej 

jaké jsem zvíře. 

V zimě krmíme ptáčky a nosíme krmení zvířatům do lesa, besedujeme s hajným o životě v lese. 

Čteme příběhy o přírodě a zvířatech.  

 

Roční období – pravidelné vycházky do blízkého lesa, porovnáváme jak se příroda mění během 

roku, pozorujeme proměny počasí, hry v přírodě přizpůsobené ročním obdobím, používání 

vhodného oblečení.  

 

Přírodniny – sbíráme plody, listy, květy a vyrábíme z nich drobné šperky a koláže, v lese 

stavíme domečky z přírodnin, vyrábíme lesní strašidla, na podzim sbíráme houby(učíme se 

rozlišovat jedle a nejedlé), práce s atlasem hub a rostlin. 

 

Ekologická výchova – besedujeme na téma třídění odpadů a ochrana životního prostředí, 

osvojujeme  návyky při třídění odpadu, účastníme se sběru papíru ve škole. Při vycházkách 

čistíme les, kvíz co do lesa nepatří. Pečujeme o květiny v ŠD, poznáváme Krkonoše  hravou 

cestou – výukový CD – ROM, připomínáme Den Země.   

 

 

5.3 Člověk a zdraví 
 

Čistota půl zdraví – připomínáme si základní hygienické návyky, sebeobsluha, pořádek 

v osobních věcech, pořádek v hračkách a hrách.Povídáme si o kosmetických přípravcích a 

jejich použití, beseda se zubním lékařem (péče o chrup), dbáme o svůj vzhled a čistotu, 

připomínáme důležitost duševní hygieny(umění relaxace). Návykové látky a zdraví – odmítání 

návykových látek (alkohol, kouření, drogy).Otužujeme se častým pobytem venku. 

 

Zdravý jídelníček – zdravá výživa, rozeznáváme potraviny prospěšné a   

škodlivé pro náš organismus (koláž), správná skladba jídelníčku, hrajeme si na kuchaře – 

modelování a kresba jídel, rozeznáváme druhy ovoce a zeleniny. Správné chování k jídlu – 

neplýtváme jídlem, samozřejmostí je pitný režim dětí v ŠD, svačíme dle potřeb dětí.  

Připomínáme si zásady správného a slušného stolování ve školní jídelně.  

 

První pomoc – čteme a vyprávíme si o nebezpečí úrazů a jak jim předcházet, co se nám již stalo 

nebezpečného, zkoušíme si, jak ošetřit drobná poranění – učíme se obvazovat, dezinfikovat a 

přivolat pomoc, připomínáme si důležitá telefonní čísla. Seznamujeme se s obsahem 

lékárničky, zhlédneme video o úrazech dětí. Povídáme si o zkušenostech z návštěvy lékaře, 

pobytu v nemocnici + tématický kvíz.  

 

Sportem ku zdraví – venku hrajeme pohybové hry, hrajeme si s míči, švihadly, létajícím 

talířem, gumou, obručemi, líným tenisem, skákacím panákem, používáme petangue, golfovou 

sadu. Soutěžíme ve štafetových závodech a překážkových dráhách, učíme se základy 

sportovních her – manipulace s míčkem, pálkou, spolupráce ve hře, dodržujeme pravidla her, 

rozvíjíme rychlost, pohyblivost, aktivitu, koordinaci pohybu, pohotovost, vytrvalost, čestnost, 

kázeň, sebeovládání. V zimě chodíme sáňkovat a bobovat.  



11 

 

 

 

5.4 Člověk a kultura 
 

Kniha – přítel člověka pravidelná četba, společné čtení na pokračování, individuální četba knih, 

rozbor přečteného textu, porozumění textu, společná beseda na téma moje oblíbená kniha, 

porovnávání kniha versus film, výroba knih, hrajeme si na ilustrátory a spisovatele. 

 

Malý výtvarník – seznamujeme se s různými výtvarnými technikami, pracujeme v keramické 

dílně, kreslíme a malujeme na dané téma, vyrábíme dárky a předměty z dostupných (i 

odpadových) materiálů. Rozvíjíme v dětech estetické cítění – krásno, citlivé vnímání okolí, 

rozlišování barev-teplé, studené..., učíme je vytvářet si vztah k uměleckým hodnotám (obrazy, 

sochy, staré knihy), výzdoba družinových prostor dle ročních období. V zimě využíváme sníh -

stavíme, kreslíme, vyšlapáváme. 

 

Kultura kolem nás – pravidelně navštěvujeme filmová představení v kině Cinestar, příležitostně 

navštěvujeme výstavy v muzeu, pořádáme exkurze na zajímavá místa v HK i jeho okolí, 

pořádáme návštěvu hvězdárny a planetária. Vedeme děti k lásce k hudbě, děti si samy nacvičují 

a organizují hudební, dramatická a pohybová vystoupení. 

 

 

Při rozvíjení všech dovedností respektujeme u dětí jejich individualitu a výstupy z činností 

zohledňujeme jejich věku, možnostem a okolnostem.  

 

 

6. Celoroční plán výchovně - vzdělávací práce  

 
Při plánování činností v naší školní družině budeme vycházet ze ŠVP ŠD. Veškeré činnosti 

plánujeme tak, aby se děti nepřetěžovaly. Při rozvíjení všech dovedností respektujeme u dětí 

jejich individualitu a výstupy z činností zohledňujeme jejich věku, možnostem a okolnostem. 

 

Naším cílem je: 

 prostřednictvím hry probouzet u dětí vlastní tvořivost a rozvíjet fantazii 

 rozvoj dovednosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 

 naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity 

 respektovat druhé lidi a uvědomit si, že každý má právo být respektován 

 naučit se řešit problémové situace 

 odolávat případným úskalím, nebezpečím a krizím 

 

Povedeme děti tak, aby se s naší pomocí učily sebeúctě, samostatnosti a zodpovědnosti. 
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Září – Začínáme... 

 Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD 

 Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně 

 Adaptujeme se na školní prostředí 

 Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD 

 Cesta do školy- povídáme si o cestě do školy a cestě domů-základy bezpečnosti při přemisťování 

 Pravidla soužití v ŠD 

 Poznáváme nové prostředí 

 .„Jak se máme správně chovat“, nezapomínáme na kouzelná slovíčka, děkuji a prosím 

 Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti 

 Rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům 

 Kontrolujeme běžnou hygienu- mytí rukou před jídlem, po použití WC 

 Ohlížíme se za prázdninami, přineseme si pohlednice a fotky z dovolené 

 Čteme pohádky, básničky, říkadla, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci 

 Hrajeme seznamovací, kontaktní a sportovní hry 

 Při pobytu venku hrajeme pohybové hry a cvičíme, hry na pískovišti 

 

 Říjen – Barevný podzim 

 Získáváme kladný vztah k přírodě 

 Snažíme se porozumět změnám v přírodě 

 Sbíráme listy a jiné přírodniny, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže 

 Malujeme podzimní ovoce 

 Vyrábíme podzimní draky 

 Poznáváme zeleninu, ovoce podle chuti a podle hmatu 

 Halloween – povídání o tomto svátku 

 Výroba výzdoby na Halloween 

 Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat 

 Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamarády po hlase) 

 Čteme pohádky, básničky, říkadla 

 Při pobytu venku  hrajeme pohybové a míčové hry 

 

 Listopad-Proměny přírody 

 Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat 

 Čteme si o přírodě a jejích proměnách a o zvířatech 

 Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim 

 Povídáme si o zvířatech 

 Výtvarně tvoříme 

 Besedujeme o zdravé výživě a zdravém životním stylu 

 V časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin 

 Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní 

 Hrajeme si na lékaře a pacienta 

 Čteme pohádkovou knihu 

 Navštěvujeme školní zahradu dle počasí 

 Vyrábíme výrobky na Vánoční trhy ve škole 

 

  

Prosinec – Čas Vánoc 

 Rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání 
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 Vnímáme začínající atmosféru Vánoc 

 Upevňujeme tradice v období adventu 

 Vyprávíme si naše vánoční příběhy, a jak to na Vánoce chodí u nás doma 

 . Zpíváme vánoční koledy 

 Vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby a dárky 

 Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly 

 Vyzdobíme si vánoční tématikou družinu 

 Zdobíme „vánoční perníčky“ 

 Povídáme si o čase, ukazujeme si měřidla času 

 Při vycházkách do přírody sledujeme zvířecí stopy 

 Čteme pohádky, básničky, říkadla s vánoční tématikou 

 

 Leden – Měsíc zimy 

 Vytváříme obrázky se zimní tématikou 

 Zpracováváme symboly zimy-sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky 

 Uklidíme vánoční výzdobu a vyzdobíme družinu zimní tématikou 

 Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky 

 Soutěžíme v luštění křížovek 

 .Upevňujeme mezilidské vztahy-rodina, vrstevníci, společnost 

 Vyprávíme si o domácích zvířatech 

 Kreslíme domácí zvířata a uděláme si jejich výstavu 

 Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat 

 Soutěžíme o největšího sněhuláka 

 Čteme pohádky, říkadla se zimní tématikou 

 

 Únor – Masopust 

 Vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky 

 Vyrábíme si karnevalové masky 

 Kreslíme, co se nám na maškarní průvod 

 Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu 

 .Poznáváme lidské tělo podle atlasu 

 Soutěžíme 

 Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu 

 Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat 

 Čteme pohádky, říkadla a básničky 

 

Březen – Začíná jaro a Velikonoce 

 Vytváříme obrázky s jarní tématikou 

 Zpracováváme symboly jara-jarní květiny, mláďátka, sluníčko 

 Uklidíme zimní výzdobu a vyzdobíme družinu jarní tématikou 

 Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky 

 Soutěžíme v luštění křížovek, pexeso, hlavolamy 

 Rozvíjíme dovednosti ve sportovní činnosti 

 Pozorujeme jarní probouzení přírody 

 Březen – měsíc knihy – vyprávíme si o knihách, výroba, druhy, moje oblíbené... 

 Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou 

 Vytváříme obrázky s velikonoční tématikou 

 Poznáváme oblíbené hrdiny z knihy 
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 Seznamujeme se s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih 

 Vyprávíme si o Velikonocích a velikonočních tradicích 

 

 Duben – Chráníme přírodu 

 Podnikáme vycházky do přírody-pozorování a poznávání jarních rostlin 

 Pozorujeme změny počasí 

 Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky 

 Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti 

 Uspořádáme Den Země-soutěžní odpoledne 

 Rozvíjíme dopravní výchovu formou her a kvízů 

 Připravujeme se na tradiční oslavu Čarodějnic-kouzlení a zaříkávání 

 Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou 

 Povídáme si o jarních pracech na zahradách a polích 

 Připomínáme si DEN ZEMĚ 

 

Květen – Moje rodina, maminka 

 DEN MATEK -vyrábíme dárky pro maminky 

 Besedujeme o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co vše pro nás dělají 

 Kreslíme a malujeme naše maminky 

 Povídáme si o celé rodině, kdo všechno do rodiny patří 

 Zjišťujeme, kdy mají naši rodiče, prarodiče a sourozenci svátek, narozeniny 

 Pozorujeme jarní přírodu 

 Z pampelišek pleteme nejdelšího hada-pokus o rekord-PAMPELIŠKOMÁNIE 

 Povídáme si o mláďatech v přírodě 

 Hrajeme míčové hry, posilujeme své tělo, zdravý životní styl 

 Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou 

 

 Červen – Těšíme se na prázdniny 

 Připomínáme si a oslavujeme MDD 

 Soutěžíme a závodíme ke Dni dětí 

 Chodíme na zahradu, pořádáme různé sportovní soutěže 

 Rozvíjíme tělesnou zdatnost sportováním 

 Osvojujeme si zásady fair-play-správné sportovní chování 

 Povídáme si o letních sportech a bezpečnosti při nich 

 Kreslíme v přírodě 

 Čteme pohádky, básničky, říkadal 

 

 

 CELOROČNĚ: 

 

- pohybové a smyslové hry a soutěže 

- vyprávění a vymýšlení příběhů a pohádek 

- poslech pohádek na LP a CD 

- přísloví, pořekadla, pranostiky a hádanky na daný měsíc 

- didaktické hry na paměť a postřeh 

- procvičování výslovnosti, řečových dovedností a slovní zásoby 

- četba z dětských časopisů a práce s nimi 

- společná a individuální četba knih 
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- ilustrace přečtených knih 

- pracovní listy 

- hry s oblíbenou hračkou 

- 3D vystřihovánky, omalovánky, doplňovačky 

- skupinové hry tématicky zaměřené (obchod, škola, nemocnice...) 

- papírové skládanky 

- výtvarné aktivity 

- práce s modelínou 

- společné a individuální hry dětí 

- volné hry dětí 

- družinová kinematografie 

- hry se slovy 

- hry rozvíjející smysly 

- rébusy, hádanky 

- hry v terénu 

- volné a společné hry na zahradě 

- pobyt na zahradě ŠD 

- vycházky po okolí 

- výchovné besedy a rozvoj společenského chování 

- plnit a prohlubovat cíle ŠD (viz výše) 

 

 

PLÁNOVANÉ CELOROČNÍ AKCE: 

 

 každý měsíc návštěva kina CINESTAR 

 divadelní představení v ŠD 

 kontaktní besedy se zvířaty 

 návštěva Muzea v HK (dle aktuálního muzejního programu), Hvězdárny a Planetaria 

 předvánoční výlet 

 výlet na konec školního 

 

 

Veškeré činnosti ve školní družině plánujeme tak, aby děti nebyly přetěžovány, přizpůsobujeme je  

jejich momentálnímu stavu, potřebám a ostatním okolnostem (počasí, únava..). Při rozvíjení všech 

dovedností respektujeme u dětí jejich individualitu a výstupy z činností zohledňujeme  jejich věku, 

možnostem, dovednostem a okolnostem. Velký důraz klademe na odpočinek, relaxaci a regeneraci 

sil po dopoledním vyučování. 

 

Naším cílem je: 

 

 napomáhat k vytváření kamarádských vztahů nejen mezi dětmi z jedné třídy, ale i z různých tříd 

( 1. - 3. třída) 

 prostřednictvím hry probouzet u dětí vlastní tvořivost, fantazii, aktivitu a kreativitu 

 prostřednictvím soutěží vyvolat u dětí zdravou soutěživost, prověřit tělesnou zdatnost a získat je 

pro plnění úkolů 

 naučit je srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory, pocity 

 naučit je respektovat druhé lidi a uvědomit si, že každý má právo být respektován 

 naučit je řešit problémové situace a odolávat případným úskalím, nebezpečím a krizím 

 rozvíjet u dětí dovednost přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 
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 posilovat komunikační dovedností (slovní projev a jeho rozvíjení) 

 posilovat umění porozumění a tolerance 

 zvyšovat sociální kompetence – rozvíjet sociální orientace (pravdomluvnost), posilovat 

schopnost objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého jednání 

 

Chceme vést děti tak, aby se s naší pomocí učily sebeúctě, samostatnosti, zodpovědnosti a respektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


