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Celoroční téma 
„Ten umí to a ten zas tohle“ 

Celoroční plán s názvem „Ten umí to a ten zas tohle“ skrývá svou podstatu v tom, 

představit dětem širokou škálu řemesel a povolání již od dob našich prababiček  

až do současnosti. Názorně si ukážeme, jako ve stejnojmenné písni, že „všichni dohromady 

uděláme moc“. Hlavním cílem je dětem ukázat, že každý z nás je v něčem šikovný. Děti  

by se měly rozvíjet ve všem, ale není pravidlo, že musí vše umět. A proto by měli umět 

spolupracovat a fungovat jako tým. Protože když spolupracujeme a každý do této spolupráce 

dá právě „to“ co umí, tak získáme vše. 

Smyslem celoročního plánu je seznámit děti s terminologií jednotlivých řemesel  

a povolání, seznámení se s nejrůznějšími řemesly, která nám doposud nebyla známa,  

ale i s těmi, o kterých jsme již slyšeli. Děti by si měly uvědomit, že manuální práce je užitečná  

a žádný člověk se bez ní neobejde. A v neposlední řadě by si měli vážit práce druhých a neničit 

ji. 

Budeme se snažit vést děti k úctě a obdivu k poctivé práci, k obdivu k mistrům řemesla 

a k touze pokračovat v těchto řemeslech. A na konci školního roku by měly mít všechny děti 

kladný vztah k práci. Nenásilnou formou se budeme snažit o to, aby děti získaly přehled  

o povoláních a současně i o svém nadání a svých možnostech. Protože „Nejdůležitější věcí 

v životě je volba povolání“ (Blaise Pascala). 

Současně s tímto celoročním plánem budeme navazovat na ochranu našeho prostředí, 

budeme třídit odpad, starat se o přírodu a tvořit z recyklovatelného materiálu.  

Průběžné činnosti během celého šk. roku 2022/2023 
- Poučení o bezpečnosti před každou činností. 

- Využití tělocvičny při nepříznivém počasí. 

- Správná hygiena dle pokynů epidemiologické situace Covid 19. 

- Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost. 

- Tematické vycházky do přírody spojené s aktuálním měsíčním tématem. 

- Ochrana životního prostředí. 

- Posilujeme tělesnou zdatnost – sportovní hry venku. 

- Vzájemně si pomáháme, neubližujeme si – posilování přátelských vztahů v kolektivu. 

- Význam rodiny – stálá spolupráce s rodiči. 

- Chráníme přírodu – třídíme odpad. 

- Získáváme nové znalosti z oblasti řemesel a povolání. 

 

Příprava na vyučování: během celého školního roku, po domluvě s učitelem, vychovatelka 

pomáhá dětem s domácími úkoly, vysvětluje nejasnosti v učební látce (pouze po domluvě  

se zákonným zástupcem dítěte). Využíváme znalosti při pravidelných vycházkách ven, či hraní 

na zahradě. Hrajeme si a vyplňujeme pracovní listy v duchu měsíčního tématu. 
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Přírodovědná zájmová činnost: celý školní rok rozvíjíme v dětech zájem o přírodu kolem nás 

(pravidelné vycházky – pozorování přírody, sběr přírodního materiálu a tvorba z něj),  

a o ekologii (třídění odpadu, recyklace, šetření s vodou), poznáváme kulturu v jiných státech. 

Pracovně zájmová činnost: seznámení dětí s různými materiály k tvorbě a vyrábění,  

a seznámení se širokou škálou možností a technik k výrobě. Děti mají možnost osvojit si různé 

pracovní postupy, rozvíjí svou fantazii. Děti budou mít možnost nahlédnout do nejrůznějších 

řemesel a povolání a osobně si ho vyzkoušet. 

Společenské a kolektivní činnosti: dětem stále opakujeme, že se vzájemně respektujeme, 

pomáháme si, neubližujeme si. Vzájemnou toleranci posilujeme nejrůznějšími stolními  

a deskovými hrami, soutěžíme. Navštěvujeme školní tělocvičnu, školní hřiště a využíváme 

sportovního náčiní školy. 

Esteticko – výchovná zájmová činnost: děti učíme nové písničky, opakujeme i ty, co znají. 

Dramatizujeme společně pohádky a příběhy ze života. Hrajeme si na řemeslníky, dělníky a jiná 

zaměstnání. 

Odpočinková činnost: odpočinkovou činnost volíme zpravidla podle aktuální nálady dětí. 

Sledujeme pohádky, posloucháme čtené pohádky, čteme knihy a navštěvujeme pravidelně 

školní knihovnu. Po promítání, nebo čtení, dáváme prostor dětem k reflexi z daného příběhu, 

povídáme si, malujeme, případně si vysvětlíme, čemu jsme v příběhu nerozuměli. 

Září 
Téma: „Ahoj školo!“ 

- Zahájení nového školního roku. 

- Začlenění prvňáčků do školního prostředí. 

- Seznámení se se školním řádem a řádem školní družiny. 

- Poučení o bezpečném chování ve školní družině, ve školní jídelně, v tělocvičně,  

na vycházkách a v silničním provozu. 

- Seznamování se s novými členy kolektivu a s paní vychovatelkou. 

- Seznamování se s prostředím školní družiny, s prostředím školy, první návštěva školní 

knihovny a seznámení se s pravidly chování v knihovně. 

- Seznamovací hry a společná tvorba družinových pravidel, která budou platná pro všechny. 

- Kolektivní činnosti podporující vzájemnou spolupráci. 

- Poznávání her a výtvarných možností ve školní družině – volná tvorba dětí, malování, 

deskové hry. 

- Dodržování základních hygienických pravidel. 

- Dopravní výchova: První seznamování se s pravidly v silničním provozu – bezpečná cesta 

do i ze školy, bezpečné vycházky s družinou po okolí apod. 

- Celoroční téma: téma bude zahájeno v době, kdy děti budou již adaptovány na, pro ně, 

nové prostředí (ze školky do školy). V tomto měsíci budou seznámeni s celoročním 

tématem, budeme si povídat o povolání jejich rodičů a nenásilně tak toto téma započneme. 
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- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: výroba a zdobení složek na své výkresy tvořené 

v průběhu školního roku, malování zážitků z prázdnin, volná tvorba a malování s barvami 

všeho druhu, ale i z přírodního materiálu, malování mého rodiče v práci. 

Říjen 
Téma: „Středověká řemesla“ 

- Pravidelné vycházky po okolí spojené se sběrem přírodního materiálu k tvorbě ve ŠD. 

- Pozorujeme proměny přírody, získáváme kladný vztah k přírodě. 

- Poznáváme plody podzimní přírody, umíme je pojmenovat, poznáváme podle hmatu, 

čichu, případně i chuti. 

- Učíme se písničky a básničky spojené s podzimem. 

- Pravidelné návštěvy školní knihovny. 

- Vytváření bezpečného prostředí v oddělení ŠD. 

- Povídáme si o svátku Halloween, jeho vznik, význam, zdobíme si družinu. 

- Společná akce ŠD a ŠK– Halloweenské odpoledne.  

- Dopravní výchova: Cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, hry a aktivity  

na téma „doprava“. 

- Celoroční téma: nakoukneme do středověkých řemesel – kovář, hrnčíř, tesař, švec, 

alchymista. Osobně si zkusíme a ohmatáme zmiňovaná řemesla, zapojíme ruce i tvůrčí 

mysl a společně si hravou formou vyrobíme zajímavé věci. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: vydlabávání a tvorba Halloweenských dýní, výroba 

podkov, výroba a zdobení hrníčků ze samo tvrdnoucí hmoty, práce se dřevem, práce s kůží, 

zábavné a zajímavé pokusy, volné malování a tvorba. 

Listopad 
Téma: „Šikovné ručičky“ 

- Dušičky – povídáme si o našem českém svátku. 

- Poslech čtených příběhů, sledování animované pohádky „Coco“ s následnou výtvarnou 

reflexí. 

- Pravidelné návštěvy školní knihovny, podporujeme kladný vztah dětí ke knížkám a k četbě, 

knihovnice předčítá knihy spojené s naším tématem. 

- Pravidelné vycházky po okolí školy, návštěva lesa v okolí, sledování proměn v podzimní 

přírodě, sběr materiálu pro tvorbu a zábavu ve ŠD. 

- Vitamíny – povídáme si prevenci nachlazení, kde získat vitamíny, jak se udržovat 

v kondici. Získáváme povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví, co dělat,  

když se nám stane úraz, když jsme nemocní. 

- Zábavná práce s pracovními listy na téma „podzim“ a „řemesla“. 

- Učíme se říkanky, básničky, jazykolamy, tancujeme a hýbeme se. 

- Jak se chovat v situacích při setkávání s cizími lidmi. 

- Pouštění draků. 
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- Společná akce ŠD a ŠK – vlaštovkové závody. 

- Příprava na Vánoční jarmark ve škole. 

- Dopravní výchova: Správné chování v dopravních situacích – správné přemisťování  

při vycházkách se ŠD, barvy na semaforu, přechod přes přechod pro chodce. 

- Celoroční téma: stále zůstáváme u krásy středověkých řemesel – švadlena, pradlena, 

krejčí, zlatníci. V tomto měsíci hodně zapojíme své ručičky a budeme tvořit. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: výroba pracovních zástěr, čepečků, výroba 

jednoduchých šperků různými technikami, výroba draků a vlaštovek, tvorba zvířátek 

z kaštanů a žaludů, práce s přírodním materiálem, vitaminy pro naše zdraví, výroba andílků 

formou Macramé. 

Prosinec 
Téma: „Bez práce nejsou koláče“ 

- Vycházky po okolí, návštěva školního hřiště, zahrady, dovádění na sněhu. 

- Vánoční a zimní zdobení školní družiny a okolních prostorů. 

- Návštěva školní kuchyňky – pečení kváskového chleba (v rámci celoročního tématu)  

a pečení základního cukroví. 

- Pravidelné návštěvy školní knihovny, seznamování se s knížkami, které jsou dětem 

k dispozici a k zapůjčení. 

- Myslíme na zvířátka v zimním období – vyrábíme jedlé ozdoby, krmítka. 

- Vánoční posezení ve ŠD – společné posezení u adventního věnce, cukroví, čaje, zpívání 

českých vánočních koled, ukážeme si tradiční zvyky, lití olova a vše, co k Českým 

Vánocům patří. 

- Ježíškova pošta, mé vysněné Vánoce, Vánoce u nás doma. 

- Sledování a poslech vánočních pohádek s následnou výtvarnou reflexí. 

- Dopravní výchova: Pravidelné povídání o dopravě kolem nás – první pomoc, bezpečná 

cesta do i ze školy. 

- Celoroční téma: naposledy se podíváme mezi středověká řemesla – pekař, perníkářství, 

truhlář, košíkář, drátování. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: výroba košíků, jedlých ozdob pro zvířátka, pečení 

kváskového chleba a cukroví, vánoční a zimní tvoření a malování, výroba budky, zdobení 

vánočního stromečku, výroba ozdob. 

Leden 
Téma: „Práce kvapná, málo platná“ 

- Jaké byly mé Vánoce – výtvarné ztvárnění prožitých svátků s rodinou a blízkými. 

- Pravidelné návštěvy školní knihovny. 

- Povídáme si o svátku Tři králové, sehráváme divadlo a zábavné scénky. 

- Zábavné plnění pracovních listů s tématikou „zima“ a „řemesla“. 
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- Příprava prvňáčků na první pololetní vysvědčení – povídáme si o škole, prostor pro vlastní 

vyjádření, jak se mi ve škole líbí, jak se mi líbí v družině, co bych chtěl změnit. 

- Zimní olympiáda ve školní družině – poznáváme zimní sporty, soutěžíme, hrajeme hry. 

- Dopravní výchova: Správné chování v dopravních situacích – učíme se značky, základní 

předpisy pro chodce. Jak bezpečně chodit a cestovat v zimním období (sníh a ledovka). 

- Celoroční téma: tento měsíc se přesuneme ze starověku do novověku a koukneme  

se na tehdy tradiční řemesla – knoflíkář, kloboučník, hodinář, knihař. Ani v tomto měsíci 

nebudou chybět názorné ukázky prací v těchto řemeslech a užijeme si společně hravou 

formou rukodělnou výrobu. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: malování „Mé Vánoce“, kreativní malování Tří 

králů, mé první hodiny, výroba knih, tvoření z papírových ruliček, papírová vločka, zimní 

kreativní tvoření. 

Únor 
Téma: „Šaty dělají člověka“ 

- Masopust – povídání, tradice a zvyky, výroba masek. 

- Společné zdobení školní družiny do karnevalové tématiky a pestrobarevných barev. 

- Společná akce ŠD a ŠK – malování na téma „můj vysněný dům“ 

- Valentýn – povídání o svátku a tradicích ve světě, tematická výroba. 

- Pravidelné návštěvy školní knihovny – podpora udržovaní kladného vztahu dětí ke knihám. 

- Pravidelné vycházky na čerstvý vzduch spojené s dováděním na sněhu (bobování, stavění 

sněhuláků – pokud bude počasí přát). 

- Karneval – společná školní akce. 

- Dopravní výchova: Pravidelné připomínání správného chování v dopravních situacích, 

jak se chránit při cestě domů, do školy, při procházce a nepřijít tak k úrazu (sníh, ledovka). 

- Celoroční téma: z novověku se nenápadně přesouváme do moderní doby a pohybovat  

se tak budeme v již více nám známých povolání – prodavačka, automechanik, kostymérka, 

zubař. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: výroba a zdobení zoubků z látky, tvorba 

Valentýnek, malování na téma „karneval“, výroba vonných svíček 

Březen 
Téma: „Práce hrou“ 

- Návštěvy školní knihovny – četba s tématikou řemesel a povolání. 

- Úklid zimní výzdoby a příprava jarní. 

- Učíme se jednoduché jazykolamy, hádanky, říkanky. Zpíváme a tančíme. 

- 8. 3. 2023 Mezinárodní den žen – povídání o významu dne, kdo je „žena“, výroba 

speciálních přání. 

- 21. 3. 2023 Ponožkový den – světový den Downova syndromu – povídání, učíme  

se toleranci a pochopení k lidem s různým postižením. 
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- 28. 3. 2023 Den učitelů – výroba originálních přání pro třídní učitele. 

- Sledování přírody při pravidelných vycházkách, návštěva lesa v blízkosti školy, školního 

hřiště a zahrady. 

- Dopravní výchova: učíme se základní dopravní značky, umíme chodit po krajnici. 

- Celoroční téma: v tomto měsíci si ještě připomeneme další známá povolání, o kterých 

víme, a bez kterých bychom se také neobešli- např. myslivec, hajný, zemědělec, popelář, 

včelař, okenářství, kadeřnice. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: malování ponožek, příprava velikonoční výzdoby 

ve školní družině, přáníčko pro učitelku, výroba dřevěného okna, práce a výroba 

z recyklovatelného materiálu, výroba družinového pole, malování lesních a domácích 

zvířat originálními technikami. 

Duben 
Téma: „Pomáhat a chránit“ 

- Velikonoce – povídáme si o velikonočních tradicích u nás doma. 

- Velikonoční dílničky ve školní družině (s dopomocí žáků ze ŠK). 

- 22. 4. 2023 Mezinárodní Den Země – třídíme odpad, chráníme přírodu, povídáme  

si o ekologii. 

- Jak se správně chovat v dopravní situaci, už znám základní značky, umím přecházet  

přes cestu. 

- Návštěva školní knihovny – seznámení se s pravidly o půjčení knih z knihovny domů, 

podporujeme kladný vztah dětí ke knihám. 

- Pravidelné vycházky ven na čerstvý vzduch, procházky po okolí školy. 

- Volná tvorba dětí, relaxace, deskové hry, volné malování, pohybové aktivity, míčové hry, 

skákání přes švihadlo apod. 

- Společná akce ŠD a ŠK – pálení čarodějnic. 

- Dopravní výchova: Připomínáme si základní telefonní čísla- 150, 155, 112, 158… 

- Celoroční téma: na která povolání bychom zapomenout rozhodně neměli?  

Tak na ta se podíváme v tomto měsíci – doktor, policista, hasič, záchranář, zdravotní sestra. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: výroba mé lékárničky, pletení pomlázky, malování 

kraslic, recyklujeme a vyrábíme, tvorba na téma – naše Země, velikonoční výzdoba 

družiny, pokračování v tvorbě družinového pole. 

Květen 
Téma: „Můj vzor“ 

- 14. 5. 2023 Den matek – výroba přáníček a kytičky pro maminku, učíme se jednoduchou 

básničku pro maminku. 

- 15. 5. 2023 Den rodiny – povídání o rodině, kdo vše do rodiny patří, význam rodiny. 

- Povídání o maminkách – jaká je moje maminka, v čem je výjimečná od ostatních,  

co pro nás dělají a co pro nás znamenají. 
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- Herbář – co to je a jak ho udělat, společné pozorování prvních květin, pojmenování, 

popsání. 

- Návštěva školní knihovny, půjčení knih, samostatné čtení – čtení v družině, na trávě  

na čerstvém vzduchu. 

- Pravidelné procházky ven, návštěva školního hřiště, zahrady, tělocvičny. 

- Volná tvorba a malování, deskové a stolní hry, hry venku. 

- Pohybové a taneční aktivity, taneční hry a zábava. 

- Společná akce ŠD a ŠK – vymysli a namaluj svůj komiks. 

- Dopravní výchova: autolékárnička, jízda na kole a jinými prostředky. 

- Celoroční téma: tento měsíc se přesuneme k povolání našich rodičů, budeme si povídat  

o tom, co naši rodiče dělají, v čem jsou výjimeční a v čem spočívá důležitost jejich 

povolání. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: malování „moje maminka“, tvorba vlastního 

rodokmenu, výroba družinového herbáře, malování jarních květin různými technikami, 

povolání mých rodičů, pokračování v tvorbě družinového pole. 

Červen 
Téma: „Až budu velká/ý, budu…“ 

- 1. 6. 2023 Den dětí ve školní družině, zábavné odpoledne plné her, soutěží a závodění. 

- 18. 6. 2023 Den otců – výroba originálního dárku pro tatínka. 

- Pravidelné / každodenní návštěvy školního hřiště, zahrady, vycházky po okolí školy, 

s dětmi budeme co nejvíce na čerstvém vzduchu. 

- Zábavné hry a soutěže s vodou. 

- Návštěva školní knihovny – vrácení zapůjčených knih, čtení venku. 

- Hodnocení školního roku, prostor pro vyjádření svého názoru. 

- Úklid školní družiny před zahájením letních prázdnin. 

- Společná akce ŠD a ŠK – dopravní výchova – akce. 

- Dopravní výchova: co jsme se naučili a jak se umíme chovat v dopravních situacích. 

- Celoroční téma: poslední měsíc tohoto školního roku budeme věnovat sami sobě, povídat 

si budeme o tom, čím bychom chtěli být, so by nás bavilo, ale také co mi jde, co umím  

a v jakých řemeslech bych se také uplatnil. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti v měsíci: malování „můj tatínek“, jaké budou mé prázdniny, 

pletení náramků z provázků a bavlnek, volné malování a volné kreativní tvoření dle vlastní 

fantazie, malování na téma „až budu velká/ý bude ze mě…“, dokončení tvorby a malování 

družinového pole. 

 

 

 

 

 

V Hnojníku dne 1. 9. 2022     

Vychovatelka ŠD I. oddělení Lvíčata 

Kateřina Malo, DiS.                                                                          


