
Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou 

 

 

Celoroční plán školní družiny 

 

 

 
 

 

 

 

Každý den, je super den 

 
 

 

 

 



ZÁŘÍ -  začátek školního roku, seznamování s novým prostředím (družina, park, zahrada, 

hřiště, vycházky po vesnici) a řádem školní družiny - pravidla bezpečnosti ve škole a školní 

družině, ukázka toho, co je čeká (vyrábění, čtení, zpěv, pohybové činnosti, společné hry, 

deskové hry, spontánní činnosti, výlety). 

ŘÍJEN – Přichází podzim, pozorování změn v přírodě, procházky do přírody, sbírání přírodnin 

– listů, šišek, šípků, kaštanů  - tvoření výrobků, poznávání hub, četba poučných příběhů, 

Divadelní představení – Bouda, pohybové činnosti – Na houbaře, na kuchaře, podzimní 

výzdoba družiny a školy. 

LISTOPAD – Dušičky – svátek zesnulých, dlabání dýní, tvoření různých masek  - tancování, 

zpívání. Příprava výrobků na vánoční prodej – svícínky, výrobky z chvojí, stromečky ze šišek, 

pletené zvonečky, ozdoby. Příprava na zimu – úklid venkovního nářadí a hraček. 

PROSINEC – Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve škole, vyrábění vánočních přání pro 

veřejnost, zimní výzdoba školy a oken, zpívání koled, četba vánočních příběhů, krmení zvěře 

u krmelce, besídky – hudební vystoupení dětí, přednes básní, sportovní vystoupení, 

ochutnávka cukroví. 

LEDEN – Sněhové radovánky venku - bobování, snowboard, koulování, stavění bunkrů, 

obrázky ve sněhu – andělíčci, hra na Mrazíka, motání losů na školní ples, četba na 

pokračování poučných příběhů a pohádek, hodnocení – co se nám povedlo, co by se dalo 

zlepšit. 

ÚNOR – Zimní radovánky venku – koulování, snowboard, bobování (vláček), stavění bunkrů, 

stavění sněhuláků, klouzání na ledě, vyrábění zimních sportovců, příprava výrobků na školní 

ples – výzdoba sálu, Masopust – výroba masek. 

BŘEZEN – Těšíme se na jaro, jarní výzdoba školy a oken, vyrábění přání ke Dni učitelů, 

procházky po okolí, poznávání prvních jarních květin, četba na pokračování, poznávání 

hudebních nástrojů. 

DUBEN – Bezpečnost silničního provozu  - poznávání dopravních značek, jak se chovat na 

silnicích a jak se správně pohybovat.  Procházky do přírody, kde se vše probouzí, pohybové 

činnosti – společné hry na hřišti, vyrábění Velikonočních přáníček pro veřejnost, příprava na 

Velikonoce – koleda ve družině. 

KVĚTEN – Den matek – vyrábění přání nebo dárečků ke Dni matek, Užívání teplého počasí na 

školní zahradě  - míčové hry, badminton, tenis, trampolína, cviky na hrazdě, hry na písku. 

Četba na pokračování, spontánní činnosti dětí  - hry na přání, výlet do ZOO nebo jiného 

zábavného centra pro děti. 

ČERVEN – Zakončení školního roku – hodnocení – co se nám povedlo, co by se dalo zlepšit. 

Vyrábění přání k zakončení školního roku pro veřejnost.  Užívání si krásného počasí venku – 

spontánní činnosti dětí. Rozloučení s družinou. 


