
                                         Tematický plán ŠD 2022-2023 

I v tomto školním roce se školní družina zapojí do celoškolního projektu s názvem „Mluvme spolu, buďme 
spolu“. Zaměříme se na přímou a záměrnou interakci utváření kladných sociálních vztahů a socializaci 
formou zábavy a pohodlí v brzkých ranních a odpoledních hodinách s mottem „Družina plná zábavy“. 
Aktivně budeme motivovat děti k osobní samostatnosti, spolupráci a komunikaci s kamarády, osobnostním 
rozvojem a poznáním. Důraz bude kladen na základy slušného chování i stolování. Dále budeme 
seznamovat děti se zásadami zdravého životního stylu, ochraně vlastního zdraví a bezpečnosti i hygieně. 
Rády bychom i letos vytvořily prostor pro spokojené dítě, které bude rozvíjeno v činnosti 

výtvarné, pracovní, tělovýchovné, přírodovědné, hudební a vědomostně-dovednostní. 

Zprostředkujeme zábavné programy a představení v níže plánovaných aktivitách či dodatečně 

doplníme dle aktuálních nabídek. Děti také mohou využít řadu školních a mimoškolních kroužků, 

které jsou pořádány v budově školy nebo v jejím okolí. Informace jsou uveřejněny na webových 

stránkách školy. 

Září - Poznáváme se, pomáháme si 

➢ Seznámení s Vnitřním řádem školní družiny, Řádem školní zahrady a volnočasovým 

režimem ŠD 

➢ Poučení o bezpečném chování ve škole, jídelně a školním hřišti, o svévolných odchodech 

➢ Vysvětlení a dodržování pravidel ŠD. 
➢ Cesta do školy- povídáme si o cestě do školy a cestě domů-základy bezpečnosti při 

přemisťování 
➢ Cestování po škole - poznáváme nové prostředí 
➢ Jak se jmenuji, má třída, jména paní učitelky a vychovatelky 
➢ Praktické používání slovíček -prosím, děkuji ve školní jídelně 
➢ Rozvíjení kladného vztahu ke škole, ke spolužákům a pedagogům, 
➢ Kontrola běžné hygieny- mytí rukou před jídlem, po použití WC 
➢ Co jsem zažil o prázdninách-komunikace v kruhu 
➢ Seznamovací a poznávací hry, čtení pohádek, básniček a říkadel 
➢ Při pobytu venku hrajeme pohybové a míčové hry i klasické české skupinové hry 

 

Říjen – Máme rádi zvířata 

➢ Četba z Encyklopedie zvířat /zjištění zajímavé informace/, domácí mazlíčci 

➢ Sběr přírodnin, výroba zvířátek, příšerek, věnců (PŘ) 

➢ Výroba papírových zvířátek, modelování z plastelíny (PČ) 

➢ Namaluj a vybarvi nejpestřejšího draka, zvířátko (VV) 

➢ Pozorování změn v přírodě - podzimní pranostiky, hádanky o podzimu, zpěv (HV) 

➢ Oslavy Halloweenu, tematické hry 

➢ Pohybové hry na školním hřišti, tanec, sportovní minutovky ve třídě (TV) 

Třídní soutěž:  Hádej, jaké zvířátko jsem… 

Celodružinová aktivita:  Návštěva Stanice ml.přírodovědců, Návštěva psího útulku 



Listopad - Dobrodružství ve Vesmíru  

➢ Četba z Encyklopedie – O Vesmíru /zjištění zajímavé informace/  

➢ Změny počasí – pozorování teploty, oblékání (PŘ)  

➢ Výroba rakety, planety Země, pracovní listy (PČ) 

➢ Namaluj svou oblíbenou planetu, omalovánky (VV) 

➢ Zazpívej svou oblíbenou píseň, ukaž, co umíš (HV) 

➢ Rekordy okolo nás, tematické hry 

➢ Pohybové hry na školním hřišti, tanec, sportovní minutovky ve třídě (TV) 

Třídní soutěž: Naše sluneční soustava, planety, hra země/voda/vzduch 

Celodružinová aktivita:  Planetárium s programem, procházky do okolí 

 

 

Prosinec - Vánoce, Vánoce přicházejí... 

➢ Četba vánočních příběhů, počátky oslav Adventu, Vánoc, Vánoce 

➢ Práce s internetem - tradice / sv. Barbora, sv. Mikuláš/  

➢ Pozorování počasí a změn v přírodě (PŘ) 

➢ Výroba vánočních dekorací a dárečků, výzdoba tříd- strom vánočních přání (PČ) 

➢ Namaluj Mikuláše, vánoční motivy, omalovánky (VV) 

➢ Zpívání vánočních koled (HV) 

➢ Spolupráce na vánoční besídky, tematické hry 

➢ Zimní radovánky na školním hřišti, pohybové hry ve třídě, vycházky do okolí (TV) 

Třídní soutěž: Veselé vánoční odpoledne 

Celodružinová aktivita:  Dílničky Vietnamská, Vánoční pohádka 

 

 

 Leden - Poznáváme svoje tělo, když se chce, tak to jde 

➢ Četba – Jak funguje mé tělo, jíme zdravě, hýbeme se, tel. čísla záchranných složek 

➢ Vědomostní kvíz - první pomoc 

➢ Příroda v zimě – stopy, jak žijí, co jí zvířátka (PŘ) 

➢ Výroba auta z roličky papíru, pracovní listy, tematické výrobky (PČ) 

➢ Namaluj – ovoce a zeleninu, tělo v pohybu, dopravní prostředky záchranných složek (VV) 

➢ Zazpívej písničku, která obsahuje slovo….(HV) 

➢ Smyslové a pohybové hry / Ovocný koš, Kdo je rychlejší, Poznáváme všemi smysly / 

➢ Zimní radovánky na školním hřišti, pohybové hry ve třídě, vycházky do okolí (TV) 

Třídní soutěž: potravinová pyramida, hra ovocný koš 

Celodružinová aktivita: Kuchyňka – vaření, můj týdenní jídelníček 

 

 



Únor - Z pohádky do pohádky  

➢ Četba – nedokončené pohádky /rozvoj slovní zásoby, fantazie/ 

➢ počasí - Pranostiky o únoru, oslavy masopustu /tradice - internet / (PŘ) 

➢  Výroba masopustních masek, panáků z plastových lahví, girland, prstové papírové 

loutky, dramatizace pohádky, výroba škrabošek (PČ) 

➢ Jakou pohádku jsi namaloval? Omalovánky pohádkových postav, Valentýnské přání (VV) 

➢ Hudební soutěž – karaoke (HV) 

➢ Pohádkové odpoledne - zamotané pohádky - úkoly v družstvech, rozstříhaná pohádka, 

Hádej, hádej pohádku / úryvky  

➢ Zimní radovánky na školním hřišti, pohybové hry ve třídě, vycházky do okolí (TV) 

Třídní soutěž: v deskových hrách 

Celodružinová aktivita:  Malíř Dostál – kreativní vedení, Karneval, výroba dárečků pro            

                                            nové prvňáčky 

 

 Březen - Hody, hody doprovody. 

➢ Četba velikonočních příběhů, příběhy o jaru, návštěva školní knihovny 

➢ Průběh, symbolika Velikonoc /tradice, zvyky u nás, ve světě – internet/  

➢ Změny počasí, teploty, oblékání, příroda    (PŘ)                       

➢ Výrobky na jarní a velikonoční téma, skládání vlaštovek  (PČ) 

➢ Namaluj si vajíčko, první sněženku, ptáčka….  (VV) 

➢ Hádanky, rébusy, básničky, riskuj 

➢ Pobyt na školním hřišti -pohybové a míčové hry, prolézačky, soutěže-štafeta míč (TV)   

Třídní soutěž:  Koncert – flétna, ukulele, zpěv, Šoumen třídy   (HV) 

Celodružinová aktivita:  Návštěva knihovny, Geologický pavilon VŠB  

 

 

Duben - Naše Země kulatá…  

➢ Četba - příroda kolem nás – ochrana životního prostředí / zprávy o ekologických 

aktivitách u nás, ve světě – internet/ Oslava čarodějnic – tradice, zmínky o čarodějnictví 

– knihy, internet, příběhy o čarodějnicích, strašidlech 

➢ Třídění odpadu- pracovní list   (PŘ) 

➢ Výrobky- plasťáci, výstražné obrázky k ochraně životního prostředí, výroba čarodějnic a 

příšer (PČ) 

➢ Namaluj dopravní značku, domácí zvířátka (VV) 

➢ Den Země – soutěž Jak se zachováš 

➢  Pobyt na školním hřišti - pohybové a míčové hry, prolézačky, soutěže- létajicí talíř (TV)   

Třídní soutěž: Poznej dopravní značení, Petangue 

Celodružinová aktivita:  Dopravní hřiště, Návštěva ŠD Velká Polom 



 Květen - Poznáváme naše město 

➢ Četba – významná místa Ostravy, kam na výlet, památky   

➢ Orientace na mapě - části Ostravy, kde je les, koupaliště, obchod  (PŘ) 

➢ Výrobky – skládání z papíru-domky, louka, les  (PČ) 

➢ Namaluj domy ve městě, Ostravský znak, jarní tématika  (VV) 

➢ Den matek  - přání, dárek 

➢ Pobyt na školním hřišti -pohybové a míčové hry, prolézačky, soutěže -švihadlo (TV)   

Třídní soutěž: Olympiáda/dál, výš, rychleji/, fotbalový turnaj 

Celodružinová aktivita: Procházky do okolí, kino, školy v přírodě 

 

 

Červen - Těšíme se na prázdniny...  

➢ Četba – ukaž svou knihu na prázdniny 

➢ Výrobky – lodě, parníky, mořští živočichové,  

➢ Namaluj – výroba a výzdoba prázdninového deníčku 

➢ Barevný týden – soutěž, povídání o barvách, úkoly, hry 

➢ Den dětí, Den otců – přání, dárek 

➢ Pobyt na školním hřišti -skupinové hry, malování na chodník, deky, domečky, 

rozprašovače vody    

➢ Výlety, školy v přírodě, příměstské školy v přírodě 

➢ Vykonej o prázdninách dobrý skutek, poučení o bezpečnosti v nadcházejících 

prázdninách     

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Pavlíčková, vedoucí vychovatelka                                      V Ostravě: 8.9.2022                                                                        


