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Hlavní úkoly školní družiny – dále jen ŠD 

 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.Tvoří mezistupeň 

mezi výukou ve škole a výchovou v rodiě. Při činnosti jsou jsou uplatňovány zásady 

pedagogiky volného času. Hlavním posláním ŠD je zabezpeční zájmové činnosti, odpočinku a 

rekreace žáků. Během výchovné činnosti je brán zřetel zejména na vytváření sociálních 

návyků a výchovu osobnosti.  

 

Hlavní náplň práce 

 

V letošním roce se zaměříme činnosti na sebepoznávání žáků, umění správné komunikace a 

spolupráce v kolektivu. Budeme klást důraz na pohybové aktivity, pobyt venku a v přírodě 

(vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám).Budeme sledovat a aktivně se zapojovat 

do nejrůznějších projektů a soutěží, tak aby činnost ŠD byla pestrá a pro žáky atraktivní.  

 

 

 
(září, říjen, listopad) 
  

Rekreační a odpočinková činnost  

 odpočinkové činnosti slouží k odpočinku po obědě, jedná se o činnosti klidné a 

nenáročné (časové trvání 20 – 45 minut, dle únavy účastníků) 

 rekreační činnosti následují po odpočinkových činnostech, mají charakter pohybové 

aktivity (nejlépe na čerstvém vzduchu…) 

 rekreační a odpočinkové činnosti v přírodě a na sportovním hřišti, na dětském hřišti, hry 

s pravidly - v místnosti, v tělocvičně i v přírodě, rušné hry,  

 tematické vycházky do přírody a do okolí školy, do centra obce 

 spontánní hry účastníků – s pravidly i bez pravidel, spontánní práce se stavebnicí, 

puzzle, apod.  

 námětové hry, relaxační a odpočinkové hry dle námětu účastník 

 společenské hry, karetní hry,  

 četba dětských knih a časopisů, poslech pohádek/příběhů + předčítání, krátké 

animované pohádky a pořady pro děti s tematikou vhodnou k danému období 

 poslech hudby a písniček dle zájmu žáků  

  zábavné kreslení a omalovánky, poslech hudby a písniček dle zájmu účastníků  

 volné rozhovory s účastníky na aktuální témata,   

 sezónní činnosti (pouštění draka, sáňkování, hry na sněhu, atd.) 

 

Společenskovědní  zájmová činnost (besedy, komunitní kruhy, diskuze a dramatizace) 

 režim školy a školní družiny, pravidla a bezpečnost, chování v jídelně, chování 

k dospělým a v kolektivu  

 besedy a komunitní kruhy - vztahy mezi dětmi, správný kamarád, aktuální témata dle 

situace v oddělení 

 základní pravidla etikety (kouzelná slovíčka, prosím a děkuji, omluva, prosba) 

  integrovaný záchranný systém (telefonní čísla, chování v krizových situacích, základy 

první pomoci)  
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 oslavy významných svátků, lidových tradic a zvyků (Dušičky x Halloween, sv. Martin, 

sv. Václav aj.)  

  

Přírodovědná  zájmová činnost 

  rozhovory o přírodě, proměny přírody, vycházky do přírody 

  pozorování změn v přírodě, ochrana přírody, znaky podzimu 

  podzim v přírodě, poznávání stromů, listů, plodů, 

 

Sportovní  zájmová činnost  

tělovýchovné činnosti a soutěže v herně a tělocvičně, 

 pohybové hry v přírodě či na hřišti, míčové hry  

  honičky, štafetové hry,  

 cvičení a hry s náčiním (švihadla, obruče aj.), cvičení na nářadí  

 cvičení obratnosti a hrubé motoriky 

 

Výtvarná  zájmová činnost  

 Podzim jako v pohádce – tematické výtvarné náměty, kombinované techniky (tuš, 

voskový pastel, vodové barvy, suchý pastel aj.) 

 Podzimní nebe – využití otisků, tupování, koláže 

 Barevná podzimní paleta – barevná fantazie, abstraktní díla, hry a experimenty 

s barvami  

  

 

 

Pracovní  zájmová činnost  
 Frrrrrrrrrr a letíme – modely z papíru a jiných materiálů, draci, letadla, ptáci a aj. 

 Strašáci, dýňáci, tykváci – výrobky z přírodních materiálů 

 Plody podzimu – výrobky z příze, papíru, plastelíny aj.  

 

  

Hudební  zájmová činnost 

 Na veselou notečku – nácvik nových písní, písně na přání dětí, lidové písně dle věku 

účastníků (doprovod Orffovy nástroje, BOBO tubes aj.),  

 hudebně pohybové hry, taneční hry a cvičení (Just dance), rytmizace říkadel a textů, 

  

Příprava na vyučování  

 návyk udržovat si pořádek ve vlastních věcech – pouzdro, aktovka, sešity, návyky 

ukládáni svršků, sebeobsluha,  

  práce s dětskou knihou a časopisem, hlasité čtení, četba na pokračování,  

 didaktické hry, hádanky, křížovky, spojovačky, kvízy, bludiště 

 angličtina není dřina – hry s AJ, 

 s PC učení není mučení -  logické hry a výukové hry na PC, bezpečný internet, 
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Celodružinové akce 
Drakiáda – pouštění draků akce rodiče a děti 

Rytířské odpoledne – zdravý životní styl, sportovní odpoledne 

Podzimní galerie – výstava výrobků s podzimní tematikou 

Podzim s pohádkou – filmové představení ve Frýdlantu nad Ostravicí 
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 (prosinec, leden, únor) 
 

  

Rekreační a odpočinková činnost  

 Celoročně shodná s činnostmi uvedenými v oddíle „podzim“ 
 

 Společenskovědní  zájmová činnost (besedy, komunitní kruhy, diskuze a dramatizace) 

 režim školní družiny, hrajeme fair - play 

 správné stolování a hygiena, 

 nemoci a úrazy kolem nás, bezpečnost při zimních sportech, oblékání podle počasí 

 nejsme na světě sami - správné chování k rodičům a dospělým, seniorům i k spolužákům 

 lidové zvyky a tradice (Mikuláš, Advent, Vánoce a Nový rok aj.), dodržování tradic ve 

škole a v obci 

  

Přírodovědná zájmová činnost 

 Zvířata v zimě – pozorování ptáků na krmítku, přezimující druhy, zimní spáči  

 Sníh a led - čistota sněhu, tání, mráz – jednoduché pokusy  

 soutěže a kvízy s přírodovědnou tematikou,  

 proměny zimního počasí, znaky zimy 

 

Sportovní zájmová činnost 

 otužování dětí při pobytu venku s ohledem na počasí a smog. situaci, 

 závodivé a rušné hry na sněhu, překonávání překážek, hod na cíl  

 využití tělocvičny školy ke sportování – cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, posilovací 

cvičení, míčové hry, hod na koš, překážková dráha s využitím nářadí v tělocvičně,  

 základy gymnastiky – kotoul vpřed, vzad, hvězda apod.  

 

Výtvarná zájmová činnost  

 Vánoce na sto způsobů – kombinovaná technika (tempera, vodové barvy, tuš aj.), 

kolorovaná kresba 

 Kraj pod peřinou – netradiční výtvarné techniky (rezerváž, koláže, zapouštění barev 

apod.) 

 Ať žije karneval – velkoplošná malba (tempera, vodové barvy…) 

 zimní výzdoba chodeb a místností ŠD, vánoční přáníčka, oblíbené výtvarné techniky 

 tematická kreslení – aktuální témata, účast ve výtvarných soutěžích  
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Pracovní zájmová činnost 

 

 Dary, dárky, dárečky - výroba vánočních ozdob a dekorací, zhotovování drobných 

dárků, 

 Padá sníh, padá sníh - vystřihování sněhových vloček, výroba dekorací na Sněhovánky 

a karneval, sněhové stavby a modely ze sněhu 

 Cukráři a pekaři – práce dle pracovního postupu, práce s modelovací hmotou aj. 

 

 

Hudební zájmová činnost 
 opakování známých písniček, zpíváme s Orffovými nástroji, BOBO tubes, hry s tóny 

 vánoční koledy a písně se zimní tematikou,  

 hudební hry a soutěže, netradiční hudební nástroje a hry s nimi, hudební hádanky a 

soutěže,  

 tanec podle hudby – změny rytmu, poslech písní, pohybová improvizace při hudbě 

  

Příprava na vyučování 

 návštěvy školní knihovny nebo infocentra v Čeladné, 

 didaktické hry, literárně dramatické hry, hry s písmeny a se slovy, jazykolamy 

 nácvik sebeobsluhy, péče o vlastní osobu, pořádek ve věcech,  

 výukové programy na PC či interaktivní tabuli, (křížovky, rébusy, hádanky, bludiště aj.) 

 

Celodružinové akce: 
Pekelé řádění ve školní družině – hudebně - pohybové hry 

Sněhovánky – mikulášské posezení pro všechny děti + jejich rodiče 

Vánoční dílničky – výroba vánočních dekorací 

Dobrý skutek – i malé věci dokáží potěšit (zapojení do charitativního projektu) 

Kouzelné hrníčky – workshop zdobení hrníčků  

Naše kuchařka – sbírka receptů  
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Jaro 
(březen, duben, květen) 
 

  

  

Rekreační a odpočinková činnost  

 Celoročně shodná s činnostmi uvedenými v oddíle „podzim“ 
 

 

Společenskovědní  zájmová činnost  

 Velikonoce  -  velikonoční zvyky a tradice,  

 Maminka a moje rodina-  vztah k rodičům, rodina, pomoc v domácnosti;  

 Žijeme rádi v míru - světová válka v naší obci; poznávání významných objektů a 

staveb v naší obci a v okolí obce 

  Na cestě jsem v bezpečí -dopravní výchova; značky v okolí školy, bezpečnost na 

silnici 

 
 

Přírodovědná zájmová činnost 

 ochrana živé i neživé přírody; Den Země 

 vítr a déšť, koloběh vody v přírodě,  

 poslové jara, sledování příletu stěhovavých ptáků, pozorování zvířat, změny počasí, 

znaky jara 

 domácí zvířata a jejich mláďata, domácí mazlíčci;  

  

  

Sportovní zájmová činnost 

  přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, sportování v přírodě,  

 míčové hry, hry se švihadly a lanem,  

 skákací hry - panák, čokoláda, skoky přes švihadlo (školka) 

  honičky, hod na cíl, štafetové závody, překážkové dráhy, pohybové hry,  

 cvičení na nářadí v tělocvičně (hrazda, kruhy, skoky na trampolíně, šplh na laně aj.) 

  

  

Výtvarná zájmová činnost 

 Jako v pohádce – ilustrace textu, oblíbení hrdinové z pohádek či knížek  

 Na křídlech jara  – Velikonoce a velikonoční motivy, mláďata využívání rozmanitých 

výtvarných jaro kolem nás - jarní květiny a příroda – vosk. pastely, kombinovaná 

technika (vod. barvy, tuš, vosk, pastel), koláže 
 

Pracovní zájmová činnost.  

 Recyklace bez legrace – práce s kartonem, provázkem nebo s recyklovaným 

materiálem aj. 

 Příroda okolo nás – modelování z plastelíny, těsta, z písku aj, práce s vlnou, látkou aj. 

 Velikonoční čas je tady zas – výrobky s velikonoční tematikou (zajíc, slepice/kuře, 

kraslice, velikonoční přáníčka, výzdoba školní družiny a prostor školy) 
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Hudební  zájmová činnost  

 vzbuzovat cit pro prostor, rytmus a dynamiku,  

 druhy chůze, tanečky a taneční hry,  

 doprovody k písním – Orffovy nástroje, chřestidla, drhla, ozvučná dřívka aj. 

 rozvíjení hudebně-pohybové výchovy – nácvik hudebně pohybového (tanečního) 

vystoupení na Jarní slavnosti 

  

  

Příprava  na vyučování  

 didaktické hry, rozvoj slovní zásoby Scrable, Tik-tak-bum, Activity, Story cubes aj.dle 

možností oddělení 

 knihovnická lekce (školní knihovna, místní IC aj.), práce s dětským časopisem a aktivní 

podpora čtenářství 

 Chytrá makovice – kvízy a hádanky, křížovky, PC výukové programy, sudoku   

 

Celodružinové akce: 
Dětský karneval – zábavné odpoledne pro děti a rodiče 

Velikonoční dílničky – výroba velikonočních dekorací) 

Talentmánie – přehlídka talentů ŠD 
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(červen, červenec)  

  

Rekreační a odpočinková činnost  

 Celoročně shodná s činnostmi uvedenými v oddíle „podzim“ 

  

 Společenskovědní  zájmová činnost  

 plánujeme prázdninovou činnost, 

 nehoda není náhoda aneb nebezpečí kolem nás - oheň, výbušniny, bouřky, nezralé 

ovoce, nebezpečí při hrách a letních sportech, bezpečnost v silničním provozu, první 

pomoc,  

 konec - zvonec – sebehodnocení (za co se pochválím, co mohu zlepšit…) 

  

Přírodovědná zájmová činnost 

  ochrana životního prostředí, léčivé byliny, rostliny a zvířata kolem nás 

  poznávání živé a neživé přírody, hádanky, kvízy, soutěže o přírodě, orientace v přírodě  

 

Sportovní zájmová činnost  

 vycházky do přírody + hry v přírodě, soutěže rychlosti, mrštnosti a obratnosti,  

 míčové hry, lano, švihadla, soutěže družstev, pohybové hry, rušné hry 

 přirozený pohyb na čerstvém vzduchu 

  

  

Výtvarná zájmová činnost 

 Barvy, barvy, barvičky – netradiční výtvarné techniky (batikování , frotáž aj.), kreslení 

křídou na chodník, barevné mozaiky 

  Léto, vítáme tě – léto, letní sporty, dětské zábavy, voda (míchání barev, kreslení prsty, 

zapouštění barev aj.) 

 Život v trávě – fauna a flóra očima dětí (libovolná technika) 
 

  

Pracovní zájmová činnost  

 Domky a domečky - sestavování prostorových staveb a stavby dle návodu (stavebnice, 

přírodní materiály apod.) 

 Papír na sto způsobů - skládanky z papíru, origami – lodičky, zvířata pod.  

  

Hudební zájmová činnost 

 cvičení a tanec při hudbě (s pomůckami – stuhy, padák, šátky)  

 písničky na prázdniny, netradiční doprovody – hrkačky, kelímky, papír aj., hra na tělo 

  poslech dětských písní (písničky na přání), opakování známých písní  
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Příprava na vyučování  

 didaktické hry 

 hry se slovy, jazykolamy 

 křížovky, osmisměrky, šifrování, hlavolamy 

 

 

 

Celodružinové akce: 
Ahoj školo – zábavné odpoledne pro děti 

Hurá na výlet – objevujem celý svět– výlety ŠD v blízkém i dalekém okolí 
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Kroužek vaření pro žáky III. – V. třídy 

 

Náplň a cíle kroužku  

 

 příprava jednoduchých pokrmů a nápojů (teplá i studená kuchyně)

 práce podle pracovního postupu

 hygiena při vaření, 

 práce v kuchyni, etiketa stolování

 bezpečnost při práci, úklid kuchyně

  výživová gramotnost, zásady zdravé výživy

 

   

 

 


