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Září: Příprava na pevnině 

Než vyplujeme za pokladem, čeká nás spousta práce - posádka se musí navzájem 

seznámit, musí se seznámit s pravidly plavby, obeznámit se se svou výletní lodí 

(družinkou) se členy z ostatních lodí (družin) a s jejich kapitánkami. Vymyslí si 

název lodi, svůj pokřik a svou vlajku, vytvoří si plán své cesty do cíle po devíti 

ostrovech. 

Činnost odpočinková: vyprávění o prázdninách, zážitcích, které se nám nejvíc 

líbily, poslech čtených bajek a pohádek (vysvětlení, jaké ponaučení plyne z 

příběhu), společenské hry dle výběru dětí, individuální hry se stavebnicemi, 

kreslení, prohlížení a čtení časopisů. 

Činnost rekreační: Vycházky do okolí školy, hry na dětských hřištích v blízkosti 

školy, seznamovací a komunikativní hry, hry k upevňování pamětí, smyslové hry, 

tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry 

Činnost zájmová: Práce se stavebnicemi , s časopisy: stříhání, lepení, kreslení . 

Rozvoj jemné motoriky, práce s různými materiály a drobnými předměty. 

(navlékání korálků, šití knoflíků, skládání mozaiky...) 

Prohlídka okolí školy - poznáváme stromy a květiny, poznáváme svoje město. 

Malování zážitků z prázdnin, malujeme představu své výletní lodi, společné 

malování oceánů a moří s ostrovy, výzdoba nástěnky či chodby, hry s míči, s 

obručemi, se švihadly, závodivé hry. 

Příprava na vyučování: Didaktické hry, udržování pořádku ve třídě, v šatně, ve 

své tašce, seznámení se s pravidly, s bezpečností práce, pravidla slušného 

chování, kouzelná slovíčka, motivace k plnění úkolů, dohodnutí se na systému 

odměňování 

Organizační činnost: Rozdávání deníčků, doplnění informací pro rodiče, 

doplnění přihlášek do družiny, vedení docházky, třídní knihy, týdenní plán, 

navázání komunikace s rodiči, úkoly spojené se získáním prvního klíče od zámku 

k pokladu. 

Prezentace: Uvítání ostatních posádek z celodružinové hry na školní zahradě, 

prezentace svého plánu 

Získání 1. klíče - vytvoření svého plánu, plavby po devíti ostrovech 

  



Říjen: Křesťansko – přírodovědný ostrov 

Naše posádky vyplouvají, jejich prvním cílem jsou Křesťansko-přírodovědné 

ostrovy. Cestu si budeme zpříjemňovat celý měsíc vyprávěním o rostlinách, 

živočiších, o podnebí, živelných pohromách, o víře a biblických příbězích, 

budeme hledat zajímavosti v Bibli, týkající se zvířat, rostlin. Budeme tvořit z 

přírodních materiálů, hrát si a napodobovat zvířátka, malovat.  

Budeme poznávat biblické příběhy a postavy, zvířata a rostliny v bibli. 

Činnost odpočinková - práce s dětskými časopisy, s biblí pro děti, čtení 

cestovatelské knihy na pokračování, komunitní kruh, roční období, proměny 

počasí, dokreslování obrázků, obtahování obrázků a práce se šablonami. 

Činnost rekreační - pohybové hry s pravidly, procházky do okolí školy, návštěva 

hřišť v okolí školy, všímáme si zvířat a ptáků, jejich přípravu na zimní čas, 

zdolávání překážek, orientace v přírodě, hry na rozvoj osobnosti. 

Činnost zájmová -Výrobky z přírodních materiálů, z ovoce nebo zeleniny, sběr 

listí, skládaná zvířátka z listí, skládání mozaiky z luštěnin. 

 Besedy o zvířátkách, skládání puzzle zvířat, soutěž poznej hlas zvířete, kreslení 

čtyřlístku s ročním obdobím, kvízy a luštěnky. 

Básničky a písničky o přírodě, zvířatech, rostlinách, obtiskování listů, brambor či 

ovoce, výroba ubrousku. 

Zdolávání překážek, hry na zručnost, míčové hry s pravidly, vycházky v okolí 

školy. 

Příprava na vyučování: Hry na rozvoj jemné i hrubé motoriky, udržování 

pořádku ve věcech, opakování pravidel, chování k přírodě - ochrana přírody, 

písničky o zvířatech. 

Organizační činnost: Docházka, třídní kniha, kontrola deníků, týdenní přípravy, 

příprava námětů k činnosti, komunikace s rodiči, naleznutí 2. klíče od pokladu 

Prezentace a akce: Výstava našich výrobků a prací, výlet dle aktuální nabídky a 

možností. 

2. klíč - soutěžní kvíz o zvířatech a rostlinách 

  



Listopad: Pohádkový ostrov  

Zvedáme kotvu a natáčíme kormidlo směrem k Pohádkovému ostrovu, kde mají 

své místo i kola, autobusy, trolejbusy, vlaky, letadla a doprava jako taková nás 

bude zajímat celou cestu na Pohádkový ostrov. Zda se zvládneme naučit cestou 

dopravní značky, bude záležet jen na naší šikovnosti. 

Činnost odpočinková: Čteme si pohádky, kreslíme pohádkové čtení, hry se 

stavebnicemi, stavba vlakové dráhy ze stavebnic, povídáme si, kde jsme všude 

byli a kam bychom se rádi podívali, vymýšlíme vlastní nové dopravní značky 

Činnost rekreační: Pouštění draka, vycházky do okolí školy, kde se seznamujeme 

s dopravními značkami, význam semaforu, chování na přechodu, hry s dopravní 

tématikou 

Činnost zájmová: Skládání z papíru-loďka, parník...vytváříme dopravní značky, 

pohádkové leporelo, loutkové divadlo.   Tiskátka z přírodnin, dokreslování, 

výrobky z kaštanů, malujeme veselé dopravní prostředky.  Stavba naší velké lodi 

z prostorových materiálů, vytváříme šablony dopravních prostředků. Hry na 

rychlost, obratnost a zručnost, opičí dráha, hry se švihadly 

Příprava na vyučování: Kvízy s dopravní tématikou, poznávání dopravních 

značek, jiné dopravní znalosti, povinná výbava jízdního kola, besedy dle 

možností 

Organizační činnost: Docházka, třídní knihy, týdenní plány, konrola deníků, 

tvoření nástěnky, komunikace s rodiči, sbírání 3. klíče od zámku pokladu 

Prezentace a akce: Beseda se zástupcem MP, s řidičem z povolání,  (dle 

možností) výtvarná soutěž dopravních prostředků, dramatizace pohádky, 

společné čtení pohádky pro jinou posádku 

3. klíč - ztvárnění pohádky nebo dopravního hřiště, znalosti dopravních značek, 

výbava kola nebo výtvarná soutěž a účast v ní 

  



Prosinec: Vánoční ostrov 

Po úspěšné plavbě přes pohádkové ostrovy nás čeká nádherná cesta na ty 

nejkrásnější ostrovy – ostrovy vánoční. Říká se, že na tomto ostrově všechno září 

a hlavně, že je plný tajných přání. Při plavbě budeme mít na naší palubě návštěvu 

sv. Mikuláše. 

Činnost odpočinková: Četba a povídání příběhů, které nás převedou adventem 

až k Vánocům. Bude odpočinek na koberci, zpívání, poslech relaxační hudby, 

omalovánky a dokreslovačky. 

Činnost rekreační: Vycházky do okolí školy, zimní sporty dle možností na naší 

zahradě, pobyt v relaxačním koutku. 

Činnost zájmová:  Výroba vánočních ozdob z papíru i jiných materiálů, navlékání 

korálků, tvoření vánočních přáníček, ozdob a dárečků, výzdoba třídy. Vycházky 

ven, sledování proměny přírody. Poslech a zpěv písniček, vystřihování z papíru 

(vločky, stromečky, baňky, hvězdičky), dopis pro Ježíška, vyrábění adventního 

kalendáře s překvapením. Pokud možno zimní sporty, hudebně - pohybové hry, 

hry na prohloubení vzájemné spolupráce a důvěry 

Příprava na vyučování: Besedujeme, jak se slaví Vánoce v jiných zemích, 

příprava výrobků na jarmark, didaktické hry a lidové pranostiky. 

Organizační činnost: Docházka, třídní knihy, týdenní plány a příprava námětů, 

kontrola deníků, výzdoba třídy, komunikace s rodiči, získání 4. klíče od pokladu 

Prezentace a akce: Adventní dílničky, (možno v rámci školního jarmarku i pro 

rodiče), výroba vánočních ozdob, vánoční odpoledne ve družině 

4. klíč - vánoční hra -zdobení stromečku, vánoční kapr a jiné... 

  



Leden: Ostrov zdraví a správné výživy 

Dalším cílem naší plavby je ostrov zdraví. Co nás tam čeká? Dozvíme se jak 

správně a zdravě žít a co dělat, když onemocníme. Vyzkoušíme si různé chutě a 

budeme si pak umět poradit v každé situaci. 

Činnost odpočinková: Poslech a četba pohádek, příběhů, dětské časopisy, 

individuální hry na koberci, deskové a společenské hry, povídání o různých 

situacích v životě a jak si s nimi poradit. 

Činnost rekreační: Hry v relaxačním koutku, venku se sněhem - dle možností, 

vycházky, smyslové hry, cvičení s hudbou. 

Činnost zájmová: Výroba kalendáře, či diáře se zdravou výživou, ovoce, zelenina, 

vitamíny, hrajeme si na lékaře. Procházky do okolí školy, práce s mapou, 

vyprávění o pustém ostrově, jak využít přírodní materiály k přežití.     Vytvoříme 

si zdravou kuchařku, vyzkoušíme si připravit jednoduchou zdravou svačinku. 

Tanečně-pohybové hry pro rozvoj pohybu celého těla a senzomotorické funkce 

Příprava na vyučování: Pranostiky na únor, prohlubování znalostí o lidech 

žijících v různých zemích, vnímání Země jako celek 

Organizační činnost: Docházka, třídní kniha, týdenní plány, tvoření nástěnky a 

námětů k činnosti, komunikace s rodiči, sbírání 6. klíče k pokladu 

Prezentace a akce: Příprava zdravého pokrmu, prezentace ochutnávky starších 

dětí mladším např. Ovoce, zeleninu, poznávání chutí, jídel... 

5. klíč - doplňovačka o zdravé a správné výživě (možno ve skupinách) 

  



Únor: Ostrov hudby, tanců, karnevalů 

Krásnou atmosférou vánočních ostrovů jsme byli docela uchváceni, ale musíme 

se vydat dál. Jsme v polovině plavby a čeká nás ještě spousta nových zkušeností 

a poznatků. Tentokrát směřuje naše loď k ostrovu hudby a tanců. Pokud nám to 

naše paluba umožní, vše si vyzkoušíme. Musíme se však vylodit v převleku a s 

maskou. 

Činnost odpočinková: Poslech hudby, pohádek, četba, rozhovory o zážitcích z 

vánočních prázdnin. 

Činnost rekreační: Vycházky do okolí školy, hry venku na sněhu - podle 

možností, didaktické hry se zimní tématikou. 

Činnost zájmová:  Výroba karnevalových doplňků, ztvárňujeme svátek Tří králů, 

tvoření zmrzlé krajiny, škrábané obrázky, vrstvení a propojování barev, využití 

tuže, vodovek, voskovek, temper, klovatiny. Čtení stop ve sněhu, pozorování 

změn počasí, zvířátka v zimě, krmení ptáků do krmítek.  Zpíváme písničky, 

malujeme zpěváky a tanečníky, navrhujeme oblečení pro umělce, družinkový 

karneval, dramatizace některé pohádky, vnímání hudby vlastním tělem 

Taneční prvky při hudbě, rozvoj tanečních schopností u dětí, vycházky a hry na 

sněhu. 

Příprava na vyučování: Beseda o svátku Tří králů, kvízy, hádanky, spojovačky na 

téma hudba a zpěv, hudební nástroje, péče o tělo a zdraví pohybem, hudební 

žánry. 

Organizační činnost: Vedení docházky, činnosti v třídní knize, týdenní plány, 

tvoření nástěnky, komunikace s rodiči, získání 5. klíče k pokladu 

Prezentace a akce: Taneční odpoledne, soutěž ve zpěvu nebo hře na hudební 

nástroj, karneval, soutěžní kvíz o poznávání písní a hudebních nástrojů. 

6.klíč - soutěžní kvíz o hudbě pro každého člena 

  



Březen: Botanický ostrov 

Po úspěšném zdolání dalšího ostrova zvedáme plachty a míříme vstříc dalším 

zážitkům na umělecké ostrovy. Budeme vítat jaro a připravovat se na 

Velikonoční svátky. 

Činnost odpočinková: Čtení knížky na pokračování, pohádky, dětské časopisy, 

kreslení, pantomima tvoření z korálků, textilu, papíru, plastelíny, recitujeme 

básničky 

Činnost rekreační: Vycházky do okolí školy, dle podmínek a počasí na školní 

zahradě. 

Činnost zájmová: Vyrábíme květiny z papíru, zápichy do květináče využití 

různých technik, velikonoční přání, velikonoční výzdoba. Procházky do okolí 

školy, změna času, vítání jara, první kytičky, sledujeme mláďátka a ptáčky.  

Písničky o jaru, malujeme oblíbené pohádkové postavy, učíme se kreslit podle 

návodu. Hry s míčem na zahradě, se švihadly, malujeme křídou na chodník, 

pohybové hry s náměty, skákání gumy 

Příprava na vyučování: Besedy o jaru, o Velikonocích, povídáme si o významu 

postní doby před Velikonocemi, o knihách, o nejoblíbenější knize, postavě z 

dětských knížek a ztvárňujeme pohádky, vyrábíme loutky či loutkové divadlo. 

Organizační činnost: Docházka, třídní kniha, týdenní plány, kontrola deníků, 

tvoření výzdoby na nástěnku, komunikace s rodiči, sbírání 7. Klíče k pokladu 

Prezentace a akce: Jarní dílničky pro děti (možno i pro rodiče), výlet do okolí 

školy dle možností, loutkové divadlo pro ostatní členy posádek 

7.klíč  - účast na výtvarné soutěži - témata: Jaro, Velikonoce, velikonoční vajíčko, 

jiné dekorace 

  



Duben: Sportovně - rekreační ostrov 

Umělecké ostrovy byly krásné, vůbec se nám z nich nechtělo, ale musíme vyplout 

dál ...Na otevřeném moři nás stihl silný vítr a prudká bouře. Naše lodi ztroskotaly 

na pustém ostrově a více jak polovina všech posádek onemocněla. Díky těmto 

událostem jsme přivítali sportovně - rekreační ostrovy jako oázu rekreace, 

relaxace a aktivního odpočinku. 

Činnost odpočinková: Hry dle vlastního výběru, využití znalostí z ostrova zdraví 

a prohloubení první pomoci, vzájemná tolerance a ochota pomoci při potížích. 

Četba a poslech písniček. 

Činnost rekreační: Individuální hry ve třídě i na zahradě, hrajeme si na různé 

sporty a učíme se je poznávat, rozvíjíme hrubou motoriku - běh, skoky, 

rovnováha. 

Činnost zájmová: Malujeme komiks o sportu, obrázkové čtení. Vycházky do okolí 

školy, sledujeme další proměny přírody, kvetoucí stromy, keře a jarní květiny, 

vnímáme zpěv ptáků. Malujeme křídou na chodníky u školy, zkoušíme různé 

sportovní disciplíny 

 Míčové hry na školní zahradě, fotbal, stavění z písku, švihadla a jiné venkovní 

nářadí, opičí dráha, různé překážkové a lanové dráhy. 

Příprava na vyučování: Besedy na téma sport a bezpečnost při něm 

Organizační činnost: Docházka, třídní kniha, týdenní plány, kontrola deníků, 

příprava námětů na hry, komunikace s rodiči, sbírání 8. klíče k pokladu  

Prezentace a akce: Sportovně zábavné odpoledne na školní zahradě, vyzkoušení 

si některých sportovních disciplín hod do dálky, na cíl, skok do dálky, do výšky, 

vytrvalostní běh... 

8. klíč - účast na sportovním odpoledni 

  



Květen: Ostrov svatých a rodinných tradic 

Naše cesta, která se již blíží ke konci, pokračuje směle dál na ostrovy svatých a 

rodinných tradic. Čeká nás hádankový kvíz o znalostech ze života světců a našich 

školních patronů. 

Činnost odpočinková: Četba dětské bible, pantomima, individuální čtení 

časopisu Nezbeda apod. Kreslení k tématu a luštění rébusů, povídání o rodině a 

o svátcích, narozeninách, povolání rodičů apod. 

Činnost rekreační: Dramatizační hry, cvičení dechu, řeči, improvizace krátkých  

scének ze života světců, hry na vytrvalost, cvičení s lanem, s kruhy 

Činnost zájmová : Připravujeme dáreček ke Dni matek, dárky pro seniory, 

malujeme biblické příběhy, kulisy pro divadlo. Procházky po okolí školy a na 

posilovací hřiště, herbář květin, tvoření květin, květiny a rostliny v bibli - hledání 

zajímavostí a odlišností. 

 Vnímání hudby, malá akademie v oddělení - ukaž co umíš,  učíme  se báseň, 

píseň. Hry pro koordinaci těla a rovnováhy, překážková dráha, míčové hry na 

školní zahradě, pískoviště a průlezky 

Příprava na vyučování: Individuální psaní domácích úkolů, trénování paměti a 

jazykolamy, besedy na téma rodina 

Organizační činnost: Docházka, třídní kniha, týdenní plány, kontrola deníků, 

příprava námětů, komunikace s rodiči, sbírání 9.klíče k pokladu 

Prezentace a akce: Kvíz o životě světců a našich školních patronů sv. Dominika 

Savia a bl. Laury Vicuni. 

9. klíč - znalostní kvíz květiny a rostliny v Bibli, znalosti o našich školních 

patronech sv. Dominiku Saviovi a bl. Lauře Vicuni 

  



Červen: Ostrov pokladů 

Plavba je u konce a všichni doufáme, že se nám podaří nalézt vysněný poklad. 

Ale máme již 9 klíčů a spoustu zážitků z her, soutěží a povídání. Takže doladíme 

své orientační znalosti, oslavíme Den dětí a budeme se těšit na poklad. 

Činnost odpočinková: Odpočinek na koberci, v relaxačním koutku, povídáme si 

o prázdninách, námětové a společenské hry, kreslení dle vlastní fantazie 

Činnost rekreační: Volné i závodivé hry na školní zahradě, pískoviště, průlezky a 

vycházky do okolí školy 

Činnost zájmová: Stříhání. Lepení, skládání z papíru, vytváříme vlastní puzzle, 

textilní koláž, úklid třídy. Louka a drobný hmyz, léčivé rostliny, letní čas v přírodě, 

v lese. Kreslení krajiny, vymýšlíme vlastní hry, navlékání těstovin, vyrábění 

náramků z vlny. Míčové a jiné hry na školní zahradě, hry na upevnění odvahy a 

sportovních dovedností 

Příprava na vyučování: Pravidla slušného chování, poznávání smysly - zrak, chuť, 

hmat, sluch, čich, popletené texty, obtahování tvarů, hlavolamy 

Organizační činnost: Docházka, třídní kniha, týdenní plány, kontrola deníků, 

komunikace s rodiči, hledání pokladu 

Prezentace a akce: Oslava Dne dětí, Sportovní den nebo olympiáda družin, 

závěrečná besídka v odděleních ke konci školního roku, vyhodnocení celoroční 

soutěže, nalezení pokladu (mít 9 klíčů, hledání, cesta, soutěžní úkoly...) 

rozloučení s ostatními posádkami, předání diplomů. 

  



Závěr: 

Celoroční plán ŠD navazuje na ŠVP pro školní družinu. Vychází ze vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět. Tematické okruhy: Lidé a čas, Místo kde žijeme, 

Rozmanitosti přírody, Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví jsou rozpracovány a 

navrženy do jednotlivých praktických námětů a činností.  Plán je realizován v 

jednotlivých odděleních školní družiny. Součástí plánu je také prožívání 

liturgického roku a aktuálních svátků a výročí dle křesťanského kalendáře.  

Činnosti jsou připravovány s ohledem k věku dítěte, jeho schopnostem a 

možnostem. Ke každému dítěti přistupovat individuálně, navazovat příjemnou 

atmosféru a snažit se o plně fungující kolektiv. Děti nepřetěžovat, dbát na 

bezpečnost ochrany zdraví. Některé činnosti a akce jsou uskutečňovány v rámci 

celé družiny, některé samostatně v oddělení, (dle domluvy a zvážení 

vychovatelek). Činnosti se mohou v průběhu roku z nabídky dle aktuálních 

možností a programu školy vybrat, pozměnit, doplnit. 

 

Vypracovala:  

Lenka Slezáčková, vedoucí vychovatelka 


