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Tematický rámcový plán školní družiny 

Školní rok 2020/2021 

 

 

 
Září: Vzpomínky na léto, ahoj školo 

Cesta do školy (bezpečnost na chodníku, silnici, zastávkách, dopravní značky, chování    

v dopravních prostředcích, setkání s cizími lidmi) 

Pravidla v ŠD (vyvozujeme základní pravidla společenského soužití mezi dětmi ve ŠD, 

hrajeme sebepoznávací hry pro začlenění nových dětí do kolektivu) 

Takové bylo moje léto (malování zážitků z prázdnin, kreslení na chodník, obrázky 

z klovatiny, malba na kamínky) 

Netradiční trojboj (hod šiškou na cíl, skok přes přírodní překážky, slalom mezi stromy) 

 

 

Říjen: Barevný podzim 

Skřítek Podzimníček – výtvarná soutěž o nejhezčího skřítka. 

Seznamování s barevností a rozmanitostí podzimní přírody – sběr přírodnin 

Stavba domečků pro skřítky, skládání obrázků z přírodnin v lese 

Podzim v zahradě (zpracování ovoce a zeleniny, zdravá výživa) 

Ovocný týden (ochutnávka ovoce, výroba jednoduchého salátu) 

Tvoření z přírodnin (tiskátka z brambor, cibule, frotáže listů) 

Drakiáda (soutěž v pouštění draků a jejich výroba) 

 

Listopad: V říši fantazie a pohádek 

Čteme a posloucháme oblíbené pohádky (ilustrace, dramatizace) 

Tvorba koláží pohádkových postav 

Seznamování s historií našeho města (návštěva muzea, četba místních pověstí) 

Putování se světýlkem (výroba a procházka s lampiónem) 

Pexesový král (soutěž) 

Zvířata a zimní spánek (kdo spí, kdo přezimuje, co pro ně můžeme udělat) 

Sběr kaštanů a žaludů pro zvířata 

 

 

Prosinec: Vánoce, Vánoce přicházejí 

 

Čertovská diskotéka (zábavné odpoledne plné her a soutěží) 

Adventní čas (vánoční zvyky a tradice - Barbora, Lucie, Mikuláš) 

Vánoce u nás i ve světe, vánoční symboly 

Vánoční dílna (výroba vánoční dekorace a drobných dárků) 

Vycházky vyzdobeným městem 

Poslech a zpěv vánočních koled 

Týden plný radosti (nejoblíbenější hry a soutěže na přání dětí) 

 

Leden: Kouzlo paní zimy 

Zimní zvyky a tradice (Tři králové, jak plyne čas, nový rok, roční období) 
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Výroba dárků k zápisu 

ABC malých doktorů (vyprávění o radostech a úskalích spojených se zimním obdobím –úraz, 

nemoc, prevence, tísňová telefonní čísla, zásady první pomoci) 

Sněhuláci kam se podíváš (tvorba sněhuláků z papíru, vaty, krupice) 

Zimní radovánky na sněhu (koulování, bobování, stavění sněhuláků) 

Rekordiáda ve ŠD 

 

Únor: Veselý masopust 

Seznamování se zvyky a tradicemi Masopustu 

 Karneval (výroba masek) 

Den mateřského jazyka (soutěž v recitaci a zpěvu) 

Srdíčkový den (výroba valentýnských přáníček a dekorací) 

Tématické vycházky do přírody (sledování stop ve sněhu, krmení labutí a kachen) 

 

 

Březen: Malý čtenář 

Knížka je náš kamarád (upevňování čtenářské gramotnosti dětí ve ŠD, vyprávění úryvků 

z oblíbených knih, seznamování s autory a ilustrátory dětských knih, návštěva knihovny, 

soutěže motivované čtenou knihou) 

Výroba originální záložky do knihy (obalu) 

Já jsem malý spisovatel (vymýšlení vlastních básniček a jejich recitace) 

Já jsem malý ilustrátor (ilustrace dětské poezie) 

Modrý týden (22.3 Den Vody, druhy vody, její důležitost, vodní živočichové, vycházka 

k řece, tvorba rybníka, akvária) 

 

Duben: Velikonoční tvoření 

Velikonoční zvyky a tradice, symboly Velikonoc 

Tvorba velikonoční dekorace (zdobení kraslic, misky s osením, velikonoční zápichy) 

Den Země (ochrana přírody, třídění odpadů, tvorba z odpadových materiálů) 

Čarodějnický rej s opékáním špekáčků 

Zpívá celá družina (soutěž o nejlepšího zpěváka) 

 

Květen: Moje maminka 

Výroba přáníček a drobných dárků ke Dni matek (korálky, fimo hmota) 

Květnové svátky (vyprávění, četba) 

Hry bez hranic (olympiáda) 

Vnímání světa očima postižených - modelování jednou rukou, kreslení opačnou .. 

Za dobrodružstvím přírody (stanoviště v terénu s úkoly o přírodě) 

 

Červen: Na cestách 

Turistická vycházka  

Prázdniny bez úrazu (procvičování základních pravidel silničního provozu) 

CK Tuláček (děti představují svá oblíbená místa, která navštívily) 

Rozkvetlá louka (koláže květin a kvetoucích stromů a keřů) 

Indiánský den (soutěžní odpoledne ke Dni dětí) 

 
 

 


