
 

Rámcový roční plán (tematický) pro školní družinu 

ve školním roce 2022/2023 

 
Téma: „KRÁSA ČESKÝCH POHÁDEK – PODPORA ČTENÁŘSKÉ 

GRAMOTNOSTI A ČESKÉHO JAZYKA“ 
 

1. pololetí 

 

Září:  
 Zápis dětí do ŠD  

 Seznámení dětí s bezpečností, Řádem školy, Vnitřním řádem ŠD a Řádem školní 

jídelny (pravidla stolování), hygienickými nařízeními pro pobyt ve školní družině 

 Nastavení pravidel ve ŠD – na svých odděleních, režim dne ŠD, (používání 

kouzelných slovíček) – formou besedy. Při odchodu domů se rozloučíme 

zamáváním rukou vychovatelce - vychovateli, díváme se přitom do očí. 

PROKAZATELNÝ ZÁPIS DO TŘÍDNÍ KNIHY (opakovaně, aby se vším byli 

seznámeni všichni žáci, i ti, kteří nastoupí do ŠD později) 
 Učíme se znát jména svých spolužáků a vychovatelek - vychovatele, utváříme kolektiv 

– Jak se jmenuješ? (moji kamarádi, učíme se toleranci, pořádku, porozumění jeden 

druhému…), písnička s pohybem Kdo si kamarád? Vypravování zážitků z prázdnin  

 KK – „Naše pravidla“ společné vytváření pravidel, vysvětlení – dodržování 

(průběžné opakování); vyvěšení na viditelném místě v kmenové třídě  

 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – pravidla, bezpečnost na silnici (BESIP), okolí ZŠ, orientace – 

Kde jsem – JÁ ŠKOLÁK - moje cesta do školy  

 Společné vycházky - ke křižovatce řízené semaforem, sledování silničního provozu, 

pravidla pro chodce - DBÁT NA ÚTVAR VE DVOJICÍCH!  

 Turistické vycházky – příroda kolem nás „Les v září“ (sběr lesních plodů – co nám 

les dává a jak mu to v dobrém oplácíme) 

 Základní principy a zásady společenského chování při stolování ve školní jídelně – 

důsledné vedení žáků při společném stolování, hygiena, pomoc s tácem, výběrem 

oběda  

 Úcta k dospělým – paní kuchařky, uklízečky (zdravíme, děkujeme) 

 Pranostiky a přísloví na měsíc září  

  

Celodružinová akce: PREZENTACE NÁZVU ODDĚLENÍ, ERBU A MOTTA + 

ZÁMECKÁ STEZKA (na školní zahradě hledáme části známých českých hradů a 

zámků a společně v oddělení je skládáme a určíme správný název) 

 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Čmeláčci v pohádkách – Jak Ťuk a Bzuk 

putovali za sluníčkem, Příběhy včelích medvídků – důležitost čmeláků v naší přírodě; 

písnička o čmeláčcích; četba, videoprojekce a kresba dle fantazie; ochrana ohrožených 

živočichů 

 

Říjen:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc říjen  

 Znaky podzimu – změny v přírodě (plody – sběr – výrobky), rozvoj jemné motoriky 

(modelování, navlékání, …) 



 „Les v říjnu“ – podzim v našem lese - tematické turistické vycházky s kvízy; co do 

lesa nepatří, jak se chovat v lese 

 28. říjen 1918 – vznik republiky, vlastenectví, státní symboly - dle věku žáků  

 Jablíčkový den – zdravá výživa: potravinová pyramida; pitný režim; sladkosti, 

pochutiny, slazené nápoje x ovoce, zelenina, mléčné výrobky, čistá voda, bylinkové 

čaje – formou soutěže se učíme zdravě jíst a pít, tvoříme jablíčka 

 Dodržování pravidel bezpečnosti a pokynů dle vychovatelek - vychovatele ve škole, 

na hřišti, v tělocvičně, při vycházce – BESIP – výuková stolní hra VZHŮRU DO 

PROVOZU! – prevence – předcházení úrazům v silničním provozu – i chodec je 

účastníkem silničního provozu 

 používání WC – zbytečně se nezdržujeme, splachujeme, dbáme na čistotu, neběháme 

po chodbě, šetříme toaletní papír i papírové ručníky – hygienická pravidla: důkladné 

mytí rukou, používání papírových kapesníků apod.; dodržování všech hygienických 

nařízení 

 Výroba draka + papírové vlaštovky - rozvoj fantazie a kreativity, umění prezentace 

  

Celodružinová akce: „HOUBOVÁ STEZKA“ - SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE NA 

ŠKOLNÍ ZAHRADĚ (plníme sportovní i znalostní úkoly rozmístěné na školní zahradě 

zaměřené na houbaření) + POUŠTĚNÍ DRAKŮ ČI VLAŠTOVEK 

 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Včelky v pohádkách – Včelka Mája – 

důležitost včel v naší přírodě; medový den – co víme o medu a jeho zpracování 

(ochutnávka); četba příběhů, videoprojekce a veselá kresba 

 

 

 

Listopad:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc listopad  

 Vycházka do podzimní přírody: „Les v listopadu“ - pozorování viditelných proměn 

přírody - sběr přírodnin (kaštanů, žaludů, jeřabin), výrobky z přírodnin s podzimní 

tematikou  

 Podzimní zábava pro děti: popuštění draka, kaštanohraní, dýňování, Halloween, 

lampionový průvod, výroba podzimní výzdoby – věnce z listí, girlandy 

 Pomoc při zpracování úrody – pečení štrůdlu s maminkou a mít se fajn 

 Povídání o podzimu: Jak je asi tam, kam odlétají vlaštovky? – přípravy a odlet ptáčků 

do teplých krajin; Proč se javor na podzim červená? – co se děje s přírodou při poklesu 

teplot a při krácení se denního světla  

 Návštěva školní knihovny – seznámení s vybranými knihami, možnosti využití 

městské knihovny, Jak zacházet s knihou?… „Já čtenář“ - výroba leporela   

 Správné návyky a etiketa stolování ve školní jídelně – používání lžíce na polévku, 

využití vidličky i nože! Sezení s nohami pod stolem a ne na židli, nekopeme se, 

nemluvíme s plnou pusou – dbáme pokynů vychovatelky - vychovatele a dodržujeme 

pravidla školní jídelny včetně všech hygienických nařízení 

 Vitamíny - beseda o významu vitamínů pro zdraví člověka; kde se vitamíny v přírodní 

formě vyskytují - prevence nemocí v kombinaci se zdravým pohybem 

 Opakujeme BESIP – dle možností návštěva dopravního hřiště 

 

Celodružinová akce: BROUČKOHRANÍ – tvoříme broučky i jiný hmyz z listí a 

dostupných přírodnin – výstava na chodbě v 1. patře 

 



Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Broučci v pohádkách – Jan Karafiát 

„Broučci“; Jiří Trnka – četba knihy, sledování pohádek, malování děje z příběhů 

 

Prosinec:  

 Pranostiky a přísloví na měsíc prosinec (Sv. Barbora, Sv. Mikuláš, Sv. Lucie) – lidové 

zvyky a tradice: zimní slunovrat, kdy je den nejkratší a noc nejdelší  

 Adventní čas – společný kalendář na odděleních, poslech koled  

 Vánoční besídky na odděleních, tvoření vánočních přání, dekorací a dárečků – 

využití různých technik a materiálů, Dopis Ježíškovi - každý máme své přání (rodinné 

zvyklosti, tradice - společné vypravování); výroba vánočních ozdob  

 Vánoční výzdoba města – procházka naším městem, tradiční vánoční trhy, Betlém na 

náměstí T. G. Masaryka 

 „Les v prosinci“ - Vánoce v lese – tematické vycházky (nadílka pro zvěř, ptactvo) – 

„Vánoční stromek pro zvířátka“, jak zvířátka přezimují, stopy ve sněhu, vycházka 

ke krmelci, práce lesníků a hajných 

 Vánoční koledování – Zpěv známých koled (navození sváteční atmosféry, návrat k 

tradicím) – zpívání a poslech v jednotlivých odděleních 

 Návštěva vánočního hornického domečku 1. + 2. třídy – ukázky tradičních řemesel, 

(podle možností hornického muzea), starší žáci – SVATÁ HORA  

 Používání kouzelných slovíček – prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou - žák 

dodržuje podávání ruky při rozloučení  

 

Celodružinová akce: ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE (dle aktuální situace): 1. plnění 

jednotlivých úkolů na školní zahradě; 2. čertovská diskotéka ve školní tělocvičně 

  

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Čerti a andělé v pohádkách – Anděl páně, 

Čert ví proč, S čerty nejsou žerty, Dalskabáty – hříšná ves, Láska rohatá, Čertova 

nevěsta, Čertí brko – četba pohádek, videoprojekce, rébusy, hádanky, kvízy, 

omalovánky, výroba anděla nebo čerta z netradičního materiálu 

 

 

 

Leden:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc leden  

 Co mi přinesl JEŽÍSEK? – společné vypravování zážitků z Vánoc  

 „My tři králové jdeme k VÁM….“, společné vypravování, příběh Kašpara, Melichara, 

Baltazara (tradice a historie svátku, mezilidské vztahy, společná četba příběhu, 

výtvarné činnosti na dané téma, charita Tříkrálová sbírka – vysvětlení pojmu)  

 Zimní čas – pracovní a výtvarné činnosti na dané téma, znalosti o zimním období, 

zimní sporty, zimní barvy  

 Zima čaruje – tematické vycházky do zimní přírody – pozorování změn v přírodě; 

stopy ptáků a zvířat, ledové detaily, které vytvořil mráz, vločky; určování jehličnatých 

stromů, znalosti o zimním období 

 Radovánky na sněhu – soutěže na sněhu: Zimní sochaři – soutěž v odděleních o 

nejzajímavější stavbu ze sněhu, bobování, hod sněhovou koulí do dálky (dodržování 

bezpečnosti, každodenní poučování o BOZP) – NUTNOST ZIMNÍHO OBLEČENÍ + 

RUKAVICE!  

 Dodržování pokynů vychovatelek - vychovatele k převlékání a sušení mokrých oděvů 

a obuvi 



 Dodržování zásad zdravé výživy - Ovoce a zelenina do škol, otužování, předcházení 

nemocem a úrazům v zimním období 

 „Les v lednu“ – Ptačí strom: dobroty pro ptáčky – krmení, pozorování, život ptactva 

v zimním období 

 

Celodružinová akce: Z POHÁDKY DO POHÁDKY – ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ 

ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Krtek v pohádkách – animovaný 

večerníčkový seriál O Krtečkovi – četba z knihy – poučné příběhy, krtkovi kamarádi a 

krtkovi nepřátelé, videoprojekce; krtek v naší přírodě; kresba krtečka (výroba leporela 

v odděleních); mezilidské vztahy, kamarádství, přátelství, ochrana přírody 

 

 

 

2. pololetí  

 

Únor:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc únor  

 Pohádky a děti! – četba, video, dramatizace – možnost vlastního nacvičení 

POHÁDKY a ukázka pro ostatní oddělení  

 Návštěva dětského oddělení Knihovny Jana Drdy - čteme si a tvoříme v knihovně 

 Zhotovení výrobků pro radost – využití různých technik a materiálů (sv. Valentýn – 

Co je mít rád? Láska, úcta), přáníčko, básnička  

 Dodržování základů hygieny – čistota půl zdraví, mytí rukou před obědem, používání 

WC – zbytečně se nezdržujeme, splachujeme, dbáme na čistotu  

 Výroba karnevalových masek, příprava na karneval; Co je to masopust? 

 Masopustní hostina – každé oddělení si připraví svou hostinu dle vlastní fantazie 

 Družinový slavík – pěvecká soutěž v odděleních – výherci zazpívají na karnevalu 

 „Les v únoru“ – Práce lesníků a hajných v zimním období – doplňování krmelců, co 

mají zvířátka ráda, co zvířátkům škodí, jak se chovat v lese 

 Tematické vycházky - pozorování přírody - končí zima a příroda se připravuje na jaro 

 Výroba krmítek – pomáháme ptáčkům v zimním období, zhotovení krmítek i 

výtvarné zpracování krmítek a ptáčků, konverzace na dané téma 

 

Celodružinová akce: KARNEVAL - VESELÉ TANEČNÍ A SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 

V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH 

 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Draci v pohádkách – Za humny je drak, 

Bajaja, O nosaté čarodějnici, Pučálkovic Amina – hodní a zlí draci, co na draky platí – 

četba pohádkových příběhů o dracích, kresba draka, videoprojekce 

 

 

Březen:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc březen   

 Mezinárodní den žen – 8. 3. – výroba kytiček a dárečků pro maminky a babičky 

 Turistické vycházky –„Jaro už je tady!“, vítání jara, pozorování změn v přírodě, 

poznávání jarních květin, básničky a písničky s jarní tématikou, výroba a kreslení 

jarních květin 

 První jarní den – rovnodennost – prodlužování dne a zkracování noci 



 Veselý květináč – sázení „Jak se budí semínko?“, pečování, jak roste rostlina – 

klíčení  

 Kniha přítel člověka – Měsíc knihy, Kdo čte – je moudrý? Moje oblíbená knížka, 

druhy knih… Kdo je spisovatel, ilustrátor? Školní knihovna, Městská knihovna 

 Výroba originální záložky do knížky – zábavné tvoření s fantazií 

 Dodržování pokynů vychovatelky - vychovatele, ŘÁD ŠD a ŘÁD ŠJ; dodržování 

všech hygienických nařízení – poučování, zápis do třídní knihy  

 Kultura při stolování ve školní jídelně, dodržování etikety, zdravíme a děkujeme 

 Světový den vody – 22. 3. – upozornění na význam vody a potřebu udržitelného 

nakládání s vodními zdroji, lesní studánky, tvoření na téma: Voda 

 Den učitelů – 28. 3. – výročí narození J. A. Komenského – důležitost vzdělání 

 Příprava na Velikonoce ve školní družině – velikonoční výzdoba, zdobení kraslic, 

velikonoční tradice a zvyky 

 Návštěva Hornického domečku – hornické Velikonoce 

 „Les v březnu“ – Příroda se probouzí a nastává jaro, začínají se rodit mláďata 

  

Celodružinová akce: JARNÍ STEZKA – ŠIFROVACI HRA S JARNÍ TEMATIKOU 

NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – podpora čtenářské gramotnosti a českého 

jazyka – Pohádka o Koblížkovi – četba pohádky, hlavní hrdinové, zvířátka – krátká 

dramatizace pohádky 

 

 

Duben:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc duben  

 Změny v přírodě – Jak se mění strom – vycházky do přírody, do parku – pozorování 

změn v přírodě, poznávání stromů – rozdíl mezi listnatým, ovocným a jehličnatým 

stromem 

 Velikonoce ve školní družině: tvorba kraslic, velikonoční zvyky a tradice, velikonoční 

výzdoba, barvy Velikonoc, velikonoční pokrmy 

 Návštěva Hornického domečku – hornické Velikonoce 

 „Čarodějnický faktor“ – kresba nebo vytvoření čarodějnického klobouku, tradice 

pálení čarodějnic, pohádka Malá čarodějnice  

 Duben - Měsíc bezpečnosti a dopravní výchovy (kreslení dopravních značek, 

prostředků) – dodržování pravidel, BESIP, poučování žáků při vycházkách  

 Návštěvy dopravního hřiště – dle rozpisu jednotlivých oddělení  

 Den Země – společný úklid školní zahrady a okolí školy; písnička Travička zelená, 

vycházky do přírody, pozorování přírody, vnímání přírodního prostředí a jeho 

ochrana, třídění odpadu, ochrana zdrojů pitné vody 

 Hygiena - používání WC, šetříme vodu, slušné stolování ve ŠJ, zdravíme a děkujeme! 

 „Les v dubnu“ – Druhy lesů – jehličnaté, bukové, dubové, smíšené, lesní školky, 

škůdci lesů, ochrana lesů, důležitost stromů pro naši planetu 

  

Celodružinová akce: ČARODĚJNICKÝ REJ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – soutěž ve 

veselých sportovních disciplínách v kostýmu čarodějnic a čarodějů na školní zahradě 
 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Pohádka o Človíčkovi – četba pohádky, 

videoprojekce, výtvarné ztvárnění Človíčkových příběhů – hledání kladných a 

záporných vlastností člověka 



 

 

Květen:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc květen  

 Práce s encyklopedií – Zvířata a jejich mláďata - společné vypravování, volná kresba  

 Den matek (babiček), Den rodiny – výroba dárků, přáníček, prezentace básniček; 

důležitost rodiny a zázemí pro děti  

 Vycházky do přírody, návštěvy dětských hřišť a sportovišť, zdravý pohyb na čerstvém 

vzduchu 

 Významné státní svátky – 1. máj Svátek práce; 8. květen – Den vítězství (1945) – 

besedy na téma Práce, zaměstnání, pomoc + konec II. světové války a důležitost 

celosvětového míru, klidného světa a radosti pro všechny děti i dospělé 

 Družinová hymna: Kdo jsi kamarád; tolerance, respekt, přátelství 

 Malířova paleta: Kresba volnou technikou dle nálady s použitím jarních barev – jaro 

je plném květu 

 Péče o rostlinky na školní zahradě – pletí, okopávání, zalévání, pozorování růstu – 

každé oddělení se stará o svou kytičku či keřík   

 Vhodné chování a dodržování správných návyků při stolování ve školní jídelně, 

etiketa stolování, používání WC, dodržování Řádu ŠJ  

 „Les v květnu“ – les plný překvapení – začínají se červenat lesní jahody, kvetou 

borůvky, brusinky, maliny a ostružiny) 

 

Celodružinová akce: MALÝ ZAHRADNÍČEK - BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA – výsev 

bylinek (bazalka, máta, oregano ….) do květníků na okně oddělení a péče o ně 
 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Skřítci v českých pohádkách – skřítek 

Racochejl, Rákosníček, Rampelník – povídání o hodných a zlých skřítcích – jak si 

představuji svého skřítka (výtvarné ztvárnění) 

 

Červen:  
 Pranostiky a přísloví na měsíc červen  

 Oslava svátku Dne dětí – zábavné soutěžní odpoledne s odměnou  

 Tematické vycházky do přírody, návštěvy lesoparků, pozorování změn v přírodě 

 Těšíme se na prázdniny - Jak známe Českou republiku a Evropu? - práce s mapou 

a atlasem; zajímavá místa 

 Využití areálu Nového rybníka ke zdravému sportování a zábavě, vodní svět, 

trampolína, zážitkový chodník 

 Návštěva dopravního hřiště – Já cyklista a chodec – výbava cyklisty a chodce, 

reflexní prvky, znalost dopravních značek, jak se chovám v silničním provozu 

 Společné rozloučení všech oddělení – rozlučková diskotéka s taneční hrou a 

soutěžemi v jednotlivých odděleních 

 Úklid v odděleních, kompletace her; žáci si odnesou své výrobky a výkresy 

 Poučení dětí o bezpečnosti a ochraně zdraví o hlavních prázdninách; předcházení 

úrazům, používání bezpečnostních prvků 

 „Les v červnu“ – dozrávají lesní plody, rostou houby, vůně lesa, hnízdění ptactva, 

ptáčci – doktoři stromů (datel, strakapoud) 

 

Celodružinová akce: DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE ANEB Z POHÁDKY DO 

POHÁDKY – pohádková stanoviště se sportovními disciplínami, sportovní hry v duchu 

fair play – nejde nám o vítězství, ale o zábavné sportovní vyžití a prima náladu   



 

Celoroční akce: „Krása českých pohádek“ – Pohádky z mechu a kapradí – animovaný 

večerníčkový seriál o Křemílkovi a Vochomůrkovi – četba z knihy i videoprojekce; zlí i 

dobří kamarádi Křemílka a Vochomůrky – spisovatel, ilustrátor, hlas Jiřiny Bohdalové 

 

Při plánování akcí školní družiny je přihlédnuto k zájmům dětí, jejich zdravotnímu stavu a 

schopnostem. Akce jsou zařazovány vzhledem k počasí a k věku dětí.  

V rámci programu Erasmus bude do měsíčních plánů zařazována robotika - aktivity 

s ozoboty.  Tuto činnost má pod patronátem vychovatel ŠD Roman Valach. 

Součástí Rámcového ročního plánu ŠD jsou: ŠVP ŠD, Roční plán činností, měsíční plány a 

plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, které vychází podle RVP ze ŠVP 

školy.  

Po celý rok školní družina pořádá turistické pochody, vycházky do okolí, společnou četbu 

knih a časopisů, poslech CD, využívá video, tělocvičnu, sportoviště, navštěvuje různé kulturní 

akce, praktikuje výtvarnou a pracovní činnost, hudební, přírodovědné i vlastivědné aktivity.  

Rozumová stránka a myšlení dětí je rozvíjena za pomocí didaktických her, hádanek, tajenek, 

křížovek, soutěží a kvízů. Dbáme na rozvoj slovní zásoby, komunikaci, vyjadřování se ve 

větách. 

 

Všechny plánované zájmové aktivity se budou přizpůsobovat všem nastalým aktuálním 

situacím, zařazením ukrajinských žáků do zájmových činností a budou konány za 

zvýšených hygienických i bezpečnostních opatření, popřípadě budou přizpůsobeny 

distanční formě zájmového vzdělávání (forma dobrovolných a bezplatných 

videokonferencí). 

 

Plánované celodružinové akce a celoroční akce budou realizovány dle aktuálních 

nařízení buď společně, nebo pouze v jednotlivých odděleních a budou aktuálně 

upravovány v měsíčních a týdenních plánech. 

 

 

V Příbrami 1. září 2022 

Zpracovala: Nina Průšová 

 


