
CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY II. 2018 / 2019 

PODZIM 
Tematické okruhy: 

 Začátek školního roku (poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace) 

 Třída ŠD, ŠJ (stolování, hygiena stolování – hygiena rukou, zdravá strava) 

 Pravidla slušného chování (mezilidské vztahy, zdravení, poděkování, úcta) 

 Příroda na podzim, estetika (barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce 
s přírodninami) 

 Příroda a hry (otužování, sportovní aktivity) 

 Literatura (čtení knih, písničky, básničky) 
Cíle: rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů, vyjasnění vztahu dítěte – dospělý, vytváření 
vztahů dětí mezi sebou, eliminace nebezpečí na silnici, osvojení metod práce s informacemi, rozvoj 
estetického cítění, získávání nových poznatků použitelných v dalším životě. 

ZIMA 
Tematické okruhy: 

 Zimní sporty (pozorování, přezimující ptactvo, krmení ptáků), zdraví (otužování, zdravá strava, 
ovoce, hygiena stolování) 

 Tradice a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled) 

 Obec (rozšíření teritoria – hasiči, policie, pošta, dětský lékař, horská služba) 

 První pomoc (základní informace) 

 Literatura (pokračování četby, písní, básní) 
Cíle: získávání nových poznatků, rozšiřování znalostí a dovedností, zlepšení orientace v prostředí, 
účelné trávení volného času, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, rozvoj individuálních schopností, 
využití praktických zkušeností, rozvoj slovní zásoby. 

JARO 
Tematické okruhy: 

 Sport, příroda (pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, 
přírodovědné vycházky) 

 Komunikace (verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie) 

 Domov, rodina (rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení) 

 Tradice a zvyky (Velikonoce, pálení čarodějnic) 

 Literatura (pokračování v aktivitách) 
Cíle: získávání nových poznatků, rozšiřování znalosti a dovedností, zlepšování orientace v prostředí, 
účelné trávení volného času, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, rozvoj individuálních schopností, 
využití praktických zkušeností, rozvoj slovní zásoby. 

LÉTO 
Tematické okruhy: 

 Sport, příroda (sportovní venkovní aktivity, přírodovědné vycházky, pozorování, květiny) 

 Zájmy (rozšiřování schopností a dovedností) 

 Hudba, barvy (barvocit, letní krása) 

 Prázdniny (orientace v terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví) 

 Literatura (pokračování v aktivitách) 
Cíle: účelné trávení volného času, využívání nových poznatků, zkušeností a dovedností, rozvoj 
individuálních schopností. 
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