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ŠKOLNÍ DRUŽINA – LVÍČATA 

 
Celoroční tematický plán pro školní rok 2019/2020 

 
 
 
 
Září:            A opět jsme se potkali 
        Zahájení školního roku                                                                          
        Poučení o bezpečnosti, úrazech, vnitřní řád školní družiny                                                               
        Zásady hygieny, stolování, chování ve školní jídelně   
        Společenské hry pro seznámení v kolektivu    
        Vycházky do přírody a pobyt na školní zahradě    
        Výtvarné činnosti: malování ovoce, mráčků, výzdoba ŠD  
        Čteme ve školní knihovně 
  
 
 
Říjen:             Babí léto        
   
                 Pozorujeme proměnu přírody, sběr přírodnin a plodů   
        Tvoříme čtvero ročních období z přírodních materiálů   
        Společenské hry, Bingo, turnaj v kuželkách    
        Vlaštovkové závody se ŠK       
        Výtvarné činnosti:  dýňobraní, ježek z listí, mochomůrky, výzdoba oken
        Číselné bludiště, spojovačky, doplňovačky 
        
 
 
 
Listopad:    Barvy podzimu 
 

Dopravní kroužek v rámci ŠD – www.bezpecnecesty.cz  Téma:Chodec 
 ( animace, PL) 
Hravé čtení v knihovně 

Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny 

(L. Špaček: Dědečku už chodím do školy-dramatizace dle příběhu)  

 Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost 

Výtvarné a tvořivé činnosti, výrobky z kaštanů a přírodnin, příprava výrobků 

pro jarmark, 

Prevence: Zdravý životní styl – druhy potravin                                             

říprava na vyučování: Hravá ŠD: Tajemství lesa- PL 

Vycházka do přírody, sportovní aktivity 

Didaktické hry 

 
 

http://www.bezpecnecesty.cz/


 

 

 
Prosinec:   Adventní rozjímání 
 

Dopravní kroužek v rámci ŠD – www.bezpecnecesty.cz  Téma: Cyklista 

(animace,PL) 

Hravé čtení v knihovně 

Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny – tvoříme vánoční stůl 

Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost 

Výtvarné a tvořivé činnosti, mikuláš, čert a anděl 

Den otevřených dveří, vánoční jarmark – prodej výrobků 

Prevence: Zdravý životní styl – pyramida výživy 

Příprava na vyučování: Hravá ŠD: Těšíme sena vánoce – PL 

Didaktické hry 

 
 
 
Leden:   Zimní radovánky 
 

Dopravní kroužek v rámci ŠD –  www.bezpecnecesty.cz  Téma: Cestující 

(interaktivní dopravní výchova.) 

Hravé čtení v knihovně 

Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny – píšeme dopisy 

Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost 

Výtvarné a tvořivé činnosti, připravujeme se na karneval 

Prevence: Zdravý životní styl: Jak se stravovat v zimě 

Příprava na vyučování: Hravá ŠD – Veselá zima 

Hry na sněhu, sáňkování, bobování 

Čarujeme v kuchyni 

 
 
 
Únor:    Masopust 
 

Dopravní kroužek v rámci ŠD –  www.bezpecnecesty.cz  Téma: Dopravní 

značky   (interaktivní dopravní výchova) 

Hravé čtení v knihovně 

Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny – cizí člověk 

Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost 

Výtvarné a tvořivé činnosti – masopustní veselí - tradice 

Prevence: Zdravý životní styl: Obezita a její důsledky  
Čarujeme v kuchyni 
Příprava na vyučování: Hravá ŠD – Jdeme do divadla 
Karnevalový rej 
Muzikohraní 

 
 

http://www.bezpecnecesty.cz/
http://www.bezpecnecesty.cz/
http://www.bezpecnecesty.cz/


 

 

 
Březen:   Příroda se probouzí 
 

Dopravní kroužek v rámci ŠD –  www.bezpecnecesty.cz, Téma: Křižovatky pro 

cyklisty  (interaktivní dopravní výchova) 

Hravé čtení v knihovně 

Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny – rodinná  oslava 

Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost 

Výtvarné a tvořivé činnosti – výroba velikonočních dekorací 

Finanční gramotnost: Jdeme nakupovat 

Prevence: Zdravý životní styl: Vitamíny, minerály, voda  
Čarujeme v kuchyni 
Příprava na vyučování: Hravá ŠD – Jaro na zahrádce 
Vycházky do jarní přírody 
Noc s Andersenem 

 
 
Duben:   Den Země 
 

Dopravní kroužek v rámci ŠD –  www.bezpecnecesty.cz   Téma: Bezpečná 
jízda a první pomoc  (interaktivní dopravní výchova)                    
Hravé čtení  v knihovně                                                                                                    
Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny – pozdní příchod                         
Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost                                                             
Výtvarné a tvořivé činnosti – třídíme odpad                                                              
Finanční gramotnost: Jedeme na výlet                                                                        
Prevence: Zdravý životní styl: Jak si vyčistíme organismus                                          
Čarujeme v kuchyni                                                                                                                     
Příprava na vyučování: Hravá ŠD – Jaro na zahrádce                                                  
eseda  Velikonoční tradice – výstavka velikonočních prací ŠD                           
portovní hry na hřišti, pobyt venku 
 
 
 

Květen:  Já a moje rodina 
 
Dopravní kroužek v rámci ŠD – závěrečná soutěž na dopravním hřišti 

Hravé čtení v knihovně 

Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny – moje místo v rodině 

Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost 

Výtvarné a tvořivé činnosti – dárek pro maminku 

Finanční gramotnost: 

Prevence: Zdravý životní styl: Poruchy příjmu potravy  
Čarujeme v kuchyni 
Příprava na vyučování: Hravá ŠD – zoologická zahrada 
Vycházky do přírody, sportovní hry, sběr léčivých bylin 

 
 

http://www.bezpecnecesty.cz/
http://www.bezpecnecesty.cz/


 

 

Červen:  Prázdniny jsou za dveřmi 
 

Den dětí – soutěže venku ve spolupráci se ŠK 

Etiketa společenského chování- celoroční hravé dílny  

Karaoke čtení se ŠK – čtenářská gramotnost 

Výtvarné a tvořivé činnosti – cestujeme na prázdniny 

Pobyt venku na hřišti a školní zahradě 

Prevence: Zdravý životní styl: Můj zdravý talíř  
Čarujeme v kuchyni 
Příprava na vyučování: Hravá ŠD – didaktické hry 
Výlet za poznáním: Komorní Lhotka – hry v přírodě, opékání párků 
 
 
 
Celoroční tematický plán je rozčleněn na jednotlivá průřezová témata, která na 
sebe navazují v jednotlivých měsících.  
 
1. Dopravní výchova: www.bezpecnecesty.cz, je portál zaměřený na 

dopravní výchovu -  jednotlivé lekce mají animovanou a interaktivní 
podobu, doplněnou o PL, omalovánky, vystřihovánky a otázky za každou 
lekcí. 
Hlavní témata: Chodec, Cyklista, Cestující, Dopravní značky, Situace 
na křižovatkách pro cyklisty a První pomoc,  jsou dále  rozpracována 
na jednotlivé lekce. V závěru šk. roku pak proběhne soutěž na dopravním 
hřišti pro ověření praktických znalostí. 

2. Etiketa a etika : L. Špaček: Dědečku už chodím do školy – kniha 
zaměřená na poznávání společenských pravidel, kde formou příběhů a 
dramatickým ztvárněním některých situací  rozvíjíme  obzor vědění o 
světě, dobré vlastnosti dětí, vštěpujeme si mravní hodnoty současného 
světa, pěstujeme silnou vůli, vytváříme správné návyky chování mezi lidmi 
v různých situacích. 

3. Prevence: Zdravý životní styl – program je zaměřený na stravovací 
návyky, důležité pro rozvoj zdraví dětí, poznáváme různé druhy potravin a 
sestavujeme si svůj zdravý talíř. Zabýváme se také poruchami příjmu 
potravy. Znalosti si také doplníme o praktické činnosti ve školní kuchyňce. 

4. Hravé čtení ve školní knihovně: tento program se zaměřuje na čtenářskou 
gramotnost 

5. Finanční gramotnost 
 
V rámci celoročního programu  máme také zařazen pobyt v přírodě, na 
školním hřišti a zahradě MŠ. Zúčastňujeme se různých besed, 
spolupracujeme se školním klubem. V našem programu máme zařazeny 
výtvarné a tvořivé činnosti tematicky zaměřené na roční období. 

 
 
 

V Hnojníku 4.11. 2019    Mgr. Ivana Blablová 
       vychovatelka ŠD 

 
 

http://www.bezpecnecesty.cz/


 

 

 

 


