
Celoroční program družiny ve Stráži 
na školní rok 2021 - 2022 
 
 
ZÁŘÍ – Buďme kamarádi, budeme si hrát 
Seznámení účastníků s činností ŠD (BOZP, Vnitřní řád ŠD), poznávání se mezi sebou, 

zařazování do kolektivu, vytváření pravidel.   
Podzimní dekorace, draci. Poslech četby. 
Jednoduché pohybové hry, hry s míčem a s netradičními pomůckami.  
 
ŘÍJEN – Krásy podzimu 
Sžití se s pravidly ve školní družině, bezpečnost při hrách, vytváření vztahu k přírodě. 
Podzimní příroda – změny v přírodě, pozorování stromů, sběr přírodnin a jejich 
využití ve výtvarných činnostech. 
Příprava na Halloween, dekorace, masky. 
 
LISTOPAD – Objevujeme nové, nepoznané 
Převzetí zodpovědnosti za své chování, dokončování činností. 
Základy společenských a stolních her. Taneční a rytmické hry. Týmová spolupráce.  
 
PROSINEC – Chystáme se na vánoční čas 
Adventní čas – „černé hodinky“ se zpíváním zimních, vánočních písní a  koled, 
s četbou a vyprávěním o vánočních zvycích, tematické dny (Barbora, Mikuláš, 
Lucie…). 
Mikulášská nadílka. 
Vánoční vyrábění (přáníčka, dárečky, betlém, výzdoba,… – vánoční dílničky) 
 
LEDEN – Zimní čas je náš 
Bezpečnost při zimních hrách, naučit se přijímat názory druhých 
Zimní radovánky - sáňkování, bruslení (dle podmínek). 
Hry s tužkou a papírem, stolní hry – turnaje. 
 
ÚNOR – Masopustní veselí 
Zorganizovat drobné hry a činnosti pro ostatní. 
Tradiční maškarní karneval - výroba masek, výzdoby. 
Masopustní zvyky. Drobné pohybové šarády a hry. 
Výroba „Valentýnek“ 
 
BŘEZEN – Těšíme se na jaro 
Umět se „chovat“ v jiném prostředí. Zorganizovat si pořádek při rukodělné činnosti na 
stole. 
Návštěva obecní a žákovské knihovny.  
Probouzející se jaro – vycházky do přírody  
Výrobky na zápis. 
 
 
DUBEN – Měsíc plný překvapení 
Velikonoční vyrábění a velikonoční zvyky. 
Den Země. 
Čarodějnice – vyrábění, zvyky, hry. 



KVĚTEN – Máme 5 smyslů 
Smyslové vnímání přírody - hry a soutěže zaměřené na hmat, čich, zrak, chuť  
a sluch. 
Dárky ke Dni matek. 
Poznávání okolí Stráže. 
 
ČERVEN – Nudy se nebojíme 
Naučit se organizovat svůj volný čas. 
Zábavné soutěže - Den dětí. 
Přírodovědné pokusy. Přenosný akvapark. 
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách 
 
 
Naše družina je zapojena do projektu: 

• Šablony 2 pro zájmové vzdělávání (dokončení) - Klub zábavné logiky 
a deskových her 1x 16 lekcí, Projektový den mimo ŠD 4x 

 
Celoroční plán je pouze rámcový.  
Jednotlivé aktivity se mohou přesouvat a podle zájmu a počtu dětí obměňovat či 
doplňovat.  
Činnosti se budou dle podmínek odehrávat co nejvíce venku. 
 
V 1. oddělení ŠD bude po celý rok činnost motivována hrou Čaroděj Modromír. 
 
 


