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MĚSÍČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

I. oddělení Lvíčata – ÚNOR 2023 
„Šaty dělají člověka“ 

 
Činnosti zájmové 

(výtvarné a tvořivé, 

relaxační činnosti) 

Činnosti odpočinkové  

a rekreační (kolektivní  

a didaktické hry) 

Příprava  

na vyučování 

Jiné činnosti 

(dopravní výchova  

a pohybové aktivity, 

vycházky) 

Tematické povídání (prevence) 

1. 2. – 3. 2. 

2023 

České pohádkové 

bytosti, večerníček. 

Kostymérka a její 

řemeslo. Výroba šatů  

a oblečení nejen 

z ekologického 

materiálu. 

Povídání na koberci, 

aktivity v kruhu, 

společenské hry. Ukázka 

českých večerníčků. 

Módní přehlídka ve ŠD. 

Povídáme  

si o prvním 

vysvědčení,  

co můžu ve škole  

a v učení zlepšit. 

Dramatizace pohádek 

v družině, nacvičování 

divadla. Pobyt venku  

na školním hřišti, 

procházka po okolí 

školy. 

České pohádky, naše pohádky! 

Moje představivost, můj svět,  

mé zážitky. Poučení o bezpečnosti 

během jarních prázdnin,  

jak předcházet úrazům. 

3. 2. 2023 Pololetní prázdniny 

6. 2. – 10. 2. 

2023 
JARNÍ PRÁZDNINY 

13. 2. – 17. 2. 

2023 

Tvorba Valentýnských 

přání. Malování  

na téma „Můj vysněný 

dům“. Zubař a jeho 

řemeslo – tvorba 

plyšových zoubků. 

Povídání o tom „co je to 

mít rád“- jak projevit 

lásku rodičům. Povídání  

o správném čištění zubů 

a o péči o svůj chrup. 

Procvičování 

jemné motoriky – 

stříhání, lepení, 

dokreslování. 

Návštěva školní 

knihovny. 

Pohybové hry 

v družině, soutěže  

a týmové hry. Pobyt 

venku, procházky 

kolem školy. 

Připomínáme si pravidla slušného 

chování nejen ve školní jídelně  

a správnou pravidelnou hygienu. 

20. 2. – 24. 2. 

2023 

Módní přehlídka  

ve školní družině. 

Automechanik a jeho 

řemeslo. Výroba 3D 

dopravnách prostředků. 

Povídání na koberci – 

shrnutí všech řemesel,  

o kterých jsme si již 

povídali, co mě zaujalo. 

Deskové a kolektivní 

hry, lego, stavebnice. 

Procvičování 

paměti a sluchu. 

Plnění pracovních 

listů – shrnutí 

všech řemesel. 

Návštěva školní 

knihovny. 

Pravidelné vycházky  

na čerstvý vzduch, 

procházky v okolí 

školy, do lesa. Práce 

v kolektivu – umíme 

spolupracovat. 

Všichni jsme kamarádi! Chováme 

se ke všem pěkně, umíme 

pochválit, omluvit se, poprosit. 

Připomínání správného chování 

v dopravních situacích – cesta  

do i ze školy, ledovka, sníh  

na cestě. 
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27. 2. – 28. 2. 

2023 

Prodavačka a její 

řemeslo. Zdravé  

a nezdravé potraviny. 

Povídáme si o lidském 

těle, zdravé/ nezdravé 

stravě, otužování, 

předcházení nachlazení  

a úrazům. 

Procvičování 

ročních období  

a dnů v týdnu. 

Nácvik početní 

gramotnosti – 

placení  

ve školním 

bufetu.  

Dovádění na sněhu, 

vyšlapávání obrazců, 

stavení sněhuláků, 

procházka do lesa. 

Společná soutěž v malování ŠD  

a ŠK – „můj vysněný dům“- 

vyhodnocení soutěže, návštěva 

školního klubu. 

 

Malo Kateřina 

vychovatelka školní družiny- I. oddělení 


