
             Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 

                okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

 

 

 

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN 

PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 

 

2022/2023   

 

III. oddělení - Šikulové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Marie Bijoková                   Schválila: Mgr. Dagmar Tobolová 



 

Stránka 2 z 6 

 

Celoroční témata 

„Jsme účastníky silničního provozu“. Stejně jako dospělí i děti jsou účastníky silničního 

provozu. Užívají komunikace k jízdě na kole, na kolečkových bruslích, mají koloběžku  

a skateboard a samozřejmě chodí pěšky, každé z nich musí někdy přejít vozovku. Před naší 

školou máme dopravní hřiště, které využíváme k přípravě dětí na pohyb v běžném silničním 

provozu. Ve školní družině celoročně věnujeme velkou pozornost osvojování znalostí  

i praktických dovedností spojených s bezpečným pohybem dětí na veřejných komunikacích. 

Děti se tomu samozřejmě učí především hravou formou, i když ani přednáška či znalostní test 

se jim také nevyhnou. Děti se účastní hodin dopravní výchovy, kdy poznávají dopravní situace 

a to, čemu se naučily teoreticky, poté vsouvají do praxe.  Nakonec je čeká test ze silničních 

předpisů a jízda zručnosti na školním dopravním hřišti.  

 

„Co se děje v přírodě“. Hlavním tématem celoročního programu je poznávání zvířat žijících  

v našem regionu Slezské Beskydy s cílem utváření blízkého vztahu k ochraně prostředí 

beskydských lesů a jeho zvířecím obyvatelům. Mnohé činnosti budeme uskutečňovat ve 

spolupráci s třídními učiteli žáků a místními myslivci. Zapojíme  

se do soutěže Českomoravské myslivecké jednoty. 

Průběžné činnosti během celého školního 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. 

 

V průběhu celého školního roku probíhá příprava žáků na vyučování. 

Celoroční preventivní program probíhá s podporou vychovatelky a učitelů naší školy. 

 

Každý týden chodíme na pravidelné přírodovědné vycházky do okolí naší obce.  

Při vlídném počasí navštěvujeme i hřiště u mateřské školy. Po celý školní rok také pravidelně 

využíváme tělocvičnu. Navštěvujeme školní knihovnu, účastníme se besed, společného čtení. 

Spolupracujeme s redakční radou školního časopisu. Na některých akcích spolupracujeme  

se školním parlamentem. Po celý školní rok se v rámci dopravního kroužku věnujeme dopravní 

výchově, spolupracujeme s paní Alenou Šelongovou, bývalou učitelkou autoškoly. V rámci 

tohoto kroužku provádíme výcvik první pomoci. V preventivní výchově spolupracujeme  
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se školní preventistkou a speciální pedagožkou, kdy se věnujeme pravidlům společenského 

chování a zlepšujeme vzájemnou komunikaci. 

Září 
Téma: „Nový začátek je výzva“ 
 Začátek školního roku - seznámení s prostředím školy a orientace v ní, poznávání jejího 

okolí. 

 Seznámení s vnitřním řádem a režimem ŠD. 

 Poučení o bezpečném chování v oddělení ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách,  

v šatnách, na vycházkách a v silničním provozu. 

 Základní hygienická pravidla. 

 Seznamovací hry a aktivity - poznávání nových kamarádů. 

 Estetika – práce s přírodninami, výtvarné a pracovní techniky, barvy podzimu. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“ v rámci informační, pracovní a estetické výchovy. 

 Prevence: Osobní bezpečí, chování v krizových situacích – v tělocvičně,  

 na vycházkách, v silničním provozu. 

Říjen 
Téma: „Krása barevného podzimu“ 

 Výtvarné a tvořivé činnosti - tematická malba, výrobky z přírodnin (listí, kaštany, 

žaludy…). 

 Sportovní, míčové a soutěživé hry v přírodě, pravidelné vycházky do blízkého okolí,  

při nevlídném počasí didaktické a kolektivní hry. 

 Zahájení činnosti dopravního kroužku – Jsme účastníky silničního provozu? 

 Podzimní vycházka do lesa – sběr kaštanů a žaludů, návštěva na farmě Svěrkoš. 

 Výtvarné a tvořivé činnosti – podzimní tematika. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“ – účast v celostátně a regionálně vyhlášených soutěžích. 

 Dopravní kroužek – Dopravní značky: výstražné, zákazové, příkazové  

a informativní. 

 Prevence: Vztahy v dětském kolektivu. 

 Halloween – společná akce se školní družinou I. a II. oddělení a ŠK. 

 

DOPRAVKA: Dopravní značky – rozdělení: výstražné, zákazové, příkazové, informativní, 

dodatkové tabulky. Účastník silničního provozu: chodec, řidič, spolujezdec. 

Chodec: chodník, silnice, reflexní prvky, přecházení vozovky. 

Listopad 
Téma: „Zimní radování na sněhu“ 

 Výtvarné a tvořivé činnosti – výrobky na vánoční jarmark, výroba plakátu – vitamíny. 
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 Zásady zdravé výživy pro posílení imunity. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“. 

 Dopravní kroužek – Křižovatky: rozlišené, nerozlišené. Základní pravidla  

pro účastníky silničního provozu. 

 Rozvíjení slovní zásoby, didaktické slovní hry, jazykolamy, tangramy. 

 Tradiční vlaštovkové závody – společná akce se školní družinou I. a II. oddělení  

na školním hřišti a ŠK. 

 Prevence: Zdraví a jeho ochrana, životospráva. 

 

DOPRAVKA: Jízdní kolo – vybavení, údržba, přilba. Jízda na kole, chůze s kolem, přechod 

pro chodce, přechod pro chodce a kolo, přejezd pro cyklisty. 

Chování na silnici – bezpečnost – vidět, být viděn, předvídat, dodržovat zákony! 

Prosinec 
Téma: „Doba Adventu a svátky vánočního klidu a pohody“ 

 Bezpečně do školy – dopravní výchovně-vzdělávací činnost (dopravní kroužek). 

 Beseda o vánočních tradicích a zvycích v rodinách dítěte, poslech hudby, zpívání, 

ochutnávka cukroví, vánoční diskotéka. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“. 

 Dopravní kroužek – BESIP: Neboj se silnice (PS). 

 Prevence: Rodina jako bezpečné místo, rodina o Vánocích. 

 Vánoční dílničky s rodiči  

 

DOPRAVKA: Opakování, zkušenosti, příhody, vedení k bezpečnost 

Leden 
Téma: „Lednové zimní aktivity“ 

 Bílá mini olympiáda – sáňky, boby, běžky (dle sněhových podmínek). 

 Kuželkový turnaj v Komorní Lhotce. 

 Výtvarné a tvořivé činnosti - příprava na karneval, plesová sezona – výroba masek. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“. 

 Prevence: Základní zásady mezilidské komunikace, zdravení dospělých. 

 Chráníme si zdraví sportovními aktivitami, otužujeme se. 

 

DOPRAVKA: Jízda na jízdním kole – vyjíždění od okraje silnice, jízda, jízdní pruhy, vjíždění 

a vyjíždění ze silnice, zastavení a stání, znamení o změně směru, snížená viditelnost, 

ohleduplnost ohrozit, omezit, sluchátka na uších.  
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Únor 

Téma: „Kouzelné karnevalové masky a jejich rej“ 

 Spolupráce ŠD Šikulové s družinou ZŠ s polským vyučovacím jazykem Hnojník 

 Výtvarné a tvořivé činnosti – origami. 

 Sportovní soutěživé odpoledne v družstvech. 

 Finanční gramotnost – Umíš nakupovat? 

 Projekt „Co se děje v přírodě“ – spolupráce s místním hajným. 

 Soutěž v malování – společná akce se ŠD I. a ŠD II. a ŠK „Můj vysněný dům“. 

 Dopravní kroužek - První pomoc při úrazu. 

 Prevence: Každý člověk je jiný. 

 

DOPRAVKA: Vzdálenost mezi vozidly, spolujezdci, rychlost jízdy. Míjení, vyhýbaní, zúžená 

vozovka, překážka. 

Březen 
Téma: „Pestrobarevné jarní období“ 

 Výtvarné a tvořivé činnosti – dárečky budoucím prvňáčkům k zápisu do školy. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“. 

 Dopravní kroužek – příprava k soutěži. 

 Výroba velikonočních dekorací, spolupráce se školním parlamentem (pletení karabáčů). 

 Prevence: Ochrana před obtěžováním cizí osobou. 

 

DOPRAVKA: Předjíždění, objíždění, odbočování vpravo, odbočování vlevo. 

Jízda za snížené viditelnosti, otáčení vozidel. 

Opakování zkušenosti příhody, vedení k bezpečnosti, testy. 

Duben 
Téma: „Chraňme naši Zemi“ 

 Beseda o velikonočních tradicích. 

 Den Země (celoměsíční projekt). 

 Beseda s pracovníky České policie. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“. 

 Dopravní kroužek - Využití dopravního hřiště – dopravní situace v praxi. 

 Prevence: Využívání volného času. 

 Velikonoční dílničky - společná akce se ŠD I. a ŠD II. 

 Čarodějnice - společná akce se ŠD I. a ŠD II a ŠK. 

 

DOPRAVKA: Křižovatky – rozdíl mezi křižovatkou a nerozlišenou, tvar křižovatky. 

Přednost, zákony a řešení křižovatek – nerozlišených. 
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Zákony a řešení rozlišnosti křižovatek, hlavní a vedlejší silnice. 

Řazení do jízdních pruhů v křižovatkách, řešení křižovatek. 

Křižovatka s řízeným provozem, světla, policie, řešení. 

Květen 
Téma: „Kondiční sportování“ 

 Výtvarné a tvořivé činnosti – výzdoba na Radovánky. 

 Vycházka do okolí Hnojníka – sběr bylin. 

 Poznávání bylin podle atlasu, výroba herbáře. 

 Projekt „Co se děje v přírodě“. 

 Na Prašivou za medvědem – výšlap, plnění přírodovědných úkolů. 

 Dopravní kroužek - vědomostní test. 

 Prevence: Lidé kolem nás. 

 Malování komiksů, vlastní příběh - společná akce se ŠD I. a ŠD II. a ŠK. 

 

DOPRAVKA: Řešení situací v křižovatkách, bezpečnost jízdy 

Červen 
Téma: „Těšení se na nadcházející prázdniny“ 

 Výtvarné činnosti – „Těšíme se na prázdniny“. 

 Sportovní odpoledne – soutěže v různých disciplínách. 

 Výlet – účastníci veřejného dopravního prostředku, hry v přírodě, opékání párků. 

 Závěrečné hodnocení projektu „Co se děje v přírodě“. 

 Dopravní kroužek - Soutěž praktických dovedností na dopravním hřišti. 

 Prevence: Osobní bezpečí. 

 Sportovní odpoledne – spolupráce s učiteli 2. stupně – Mgr. P. Filipczyk,  

Mgr. J. Štěpánková, společná akce ŠD + ŠK. 

 

DOPRAVKA: Dopravní nehody – povinnosti účastníků dopravních nehod. 

Důležitá telefonní čísla. 

První pomoc, nezmatkovat a telefonovat! 

První pomoc základní ošetření. 

První pomoc, praxe. 

 

 

 

V Hnojníku dne 1. 9. 2022 

Vychovatelka ŠD III. oddělení Šikulové 

Marie Bijoková 

 


