
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MĚSÍČNÍ PLÁN ŠD 2018/2019 

II. oddělení  
(3. 4. a 5. ročník) 

 

vychovatelka: Mgr. Ivana Losová  

Měsíc Obsah a témata 
Září ,,Naše škola, naše družina´´ 

  

Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy, rozdělení dětí do jednotlivých 

oddělení. 

 

Člověk a jeho zdraví – Organizace ve školní družině, tvorba pravidel, poučení o 

bezpečnosti, sebeobsluha, správné stolování v jídelně - hygiena a čistota, pitný režim, 

Lidé a čas – 28. 9. Den české státnosti 
                     Poučení o bezpečnosti. Seznámení s vnitřním řádem ŠD a ŠJ, pravidla ŠD.  

                       Vhodné využití volného času ve školní družině i doma – komunikativní  

                       kruh. Znalost svého jména a příjmení, bydliště, jména rodičů 

Rozmanitosti přírody – Příroda, její důležitost, jak ji můžeme chránit - vycházka 

                                             Poznávání stromů – listy, plody – podle obrázků i podle  

                                             názorné ukázky. 

Lidé kolem nás – Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny,   

                                    zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje 

                                    Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, poznáváme kamaráda po    

                                    hlase, Pojďme se seznámit- zábavné odpoledne:   

                                 seznamovací hry společně pro I. i II. oddělení 
 

Místo, kde žijeme – Kolektivní hry, kolektivní zpěv, četba 

                                     Cesta do školy – orientace v prostoru a okolí školy 

Hodnocení práce a chování 

Říjen  ,,Pan Podzim vypráví´´ 

 

Člověk a jeho zdraví – Nemoci v podzimním období, jak jim můžeme 

                                           předcházet (pestrá strava, otužování, cvičení, správné  

                                          držení těla, předcházení úrazů…) 

Lidé a čas – Šikana, nebezpečné situace – jak jim předcházet – komunikativní kruh 

                       Státní svátek 28. říjen – význam toho svátku 

Rozmanitosti přírody – Podzim – sběr plodů, jak je můžeme využít (pro zdraví,  

                                             tvoření) 

                                            Poznáváme ovoce a zeleninu všemi smysly - hrátky 

Lidé kolem nás – 31. 3. Halloween  

                      Hadrový bál - zábavné odpoledne: přineseme si staré  

                      oblečení, které se rozprostřeme v kruhu, sedneme si kolem     



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   kruhu a pustíme hudbu, budeme posílat dýni, pokud hudba    

                   přestane hrát, ten, u kterého zůstane dýně si z hromady  

                   vezme nějaké oblečení a jedeme dál, až nezůstane na   

                   hromadě nic, končíme a vyhlásíme strašáckou přehlídku,  

                   zasoutěžíme si i nejhezčí strašácký tanec 

                               Podzimní tvoření – výtvarné a pracovní činnosti 

Místo, kde žijeme – Dopravní značky – jejich význam, dopravní situace,  

                                  přecházení cesty (realizace na vycházce) 

                                  Křelov a jeho památky 

Hodnocení práce a chování 
Listopad ,,Máme se rádi, jsme kamarádi´´ 

 

Člověk a jeho zdraví – Upevňování kamarádských vztahů – kolektivní a   

                                           společenské hry 

                                           Péče o své zdraví (pitný režim, hygiena, alkohol, kouření –  

                                           komunikativní kruh) 

Lidé a čas – Režim dne – orientace v čase 

                       Orliáda – školní akce  

Rozmanitosti přírody – Odpady – dokument, důležitost třídění odpadů, tematické   

                                             činnosti – pexeso 

                                             Svatý Martin – pranostiky 

                                             Zvířata – příprava na zimu 

Lidé kolem nás – Práce, povolání – budoucí povolání dětí, kolektivní hra pantomima 

                   Pyžamové odpoledne – školní akce 
                   děti představí své oblíbené večerní oděvy,  

                   přehlídka pyžam a spacích doplňků, představení svých plyšových  

                   mazlíčků na spaní, vyhlášení nejhezčího pyžamáka a pyžamačky,   

                                relaxační odpoledne 

Místo, kde žijeme – Můj dům x můj vysněný dům – kresba 

                                     17. 11. Den boje za svobodu a demokracii – beseda 

                                     Památka zesnulých – návštěva hřbitova 

Hodnocení práce, chování 

Prosinec „Čas vánoční“ 

 

Člověk a jeho zdraví – Vhodné oblečení v zimním období, jak se správně  

                                        oblékat 

                                        Zpěv a poslech vánočních písní, koled 

Lidé a čas – Vánoční čas – vánoční a novoroční tradice, výtvarné činnosti 

                       Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme  

                                                se koledy, Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy  

                     Vánoční tvoření (výzdoba). 

Rozmanitosti přírody – Zima, její znaky – vycházka 

                                         Zimní pohádky a příběhy - četba 

Lidé kolem nás – Čert, čert, čertování – zábavné odpoledne - školní akce 
                              Sváteční rolnička - recitační soutěž - soutěž v recitování zimních,   

                                     vánočních básní, přednes i vlastní tvorby 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo, kde žijeme – Vánoce u nás, Besídka ŠD – školní akce 

                                      Přijde k nám Ježíšek – zdobení stromečku, dárky, pohoštění 

Hodnocení práce, chování 

Leden  „Paní zima vládne“ 

 

Člověk a jeho zdraví – Nemoci – její prevence 

                                           Zimní sporty – úrazy – prevence, případná pomoc (horská                                            

                                           služba) – komunikativní kruh, soutěže na sněhu, bobování,   

                                           stavby ze sněhu  

Lidé a čas – 6. 1. Tři Králové, pranostika 

                       Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou 

Rozmanitosti přírody – Stavění ze sněhu 

                                             Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě  

                                             (nosíme nasbírané plody do lesa- šípky, kaštany, žaludy,   

                                             ovoce a zeleninu)  

Lidé kolem nás – Chování – jak se máme chovat ke svým spolužákům, ke svému   

                                 okolí, pomoc starším lidem – komunikativní kruh 

Místo, kde žijeme – Olomouc, významné památky – obrázky  

Hodnocení práce, chování 

Únor Masopustní veselí 

 

Člověk a jeho zdraví – Lidské tělo – otužování, zdraví životní styl 

                                           První pomoc – praktické ukázky 

Lidé a čas – 14. 2. Valentýn – výroba dárků 
                     28. 2. Masopust – význam  

                       Karnevalové masky, výtvarné a pracovní činnosti 

    To je zlaté posvícení - masopustní veselice: děti si vyrobí škrabošky z   

    papíru, povíme si, proč se slaví masopust, budeme plnit úkoly v   

    tělocvičně -  děti se snaží bez pomoci rukou, ukousnout kus jablka   

    upevněného na provázku, tancování  s balonky na zádech ve dvojicích,  

    sbírání čísel schovaných pod plastovými barevnými kotouči, nejvyšší   

                        číslo získává odměnu, vytrhávání nejdelšího papírového hada z novin,  

                        chytání rybiček 

Rozmanitosti přírody – Lesní zvířata a jejich stopy, jejich charakteristika, poznání  

                                             stop (obrázky, vycházka) 

Lidé kolem nás – Moje rodina, vyprávění, ukázka fotografií, kresba 

Místo, kde žijeme – Svět – práce s mapou, užití odborných knih (encyklopedie) 

Hodnocení práce, chování 

Březen  ,,Hřej…sluníčko, hřej´´ 

 

Člověk a jeho zdraví – Předcházení úrazů mezi dětmi – komunikativní kruh 

                                           Hodnocení vztahů ve třídě – diskuze  

Lidé a čas – Probouzí se jaro 20. 3. – pozorování změn v přírodě 

                       Stravování – náš režim, správný režim, vhodné potraviny 

                       Velikonoce (30. 3. – 2. 4.) – beseda, výzdoba 

                       Velikonoční výstava – školní akce  

Rozmanitosti přírody – Jaro 20. 3., zpěv písní, výtvarné a pracovní činnosti,  

                                             vycházka 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidé kolem nás – Národnostní rozdíly (rasa, kultura) – komunikativní kruh, ukázka  

                                 obrázků, video 

Místo, kde žijeme – Návštěva místního kostela 

Hodnocení práce, chování 

Duben  „Čáry máry pod kočáry“ 

 

Člověk a jeho zdraví – Lidské tělo – orgány, ukázka obrázků, popis (užití   

                                           encyklopedie) 

                                           první pomoc-odřenina  

                                           první pomoc-zlomenina (jak správně postupovat) 

Lidé a čas – 4.4. Svátek mrkve - mrkvový týden: vyhledávání informací o mrkvi,   

                         výrobky z mrkve - zdobení, soutěž o nejlépe nazdobenou mrkvi,   

                         pokrmy z mkrví - malá družinová kuchařka, pokrm z mrkve, mrkvový   

                         nápoj - spojený s ochutnávkou, soutěže sportovní - hl. pomůcka mrkev 

                     22. 4. Den Země 

                       30. 4. Pálení čarodějnic 

                                 „Čáry máry bum!“ – rej čarodějnic – školní akce 

Rozmanitosti přírody – Den Země, náš vztah k přírodě, vztah ostatních – diskuze,  

                                             ukázky (obrázky, videa), kresba 

                                     Knihy o přírodě - ukázky 

Lidé kolem nás – „Co mě trápí“ – zaměřené na kolektiv, řešení problémů v kolektivu 

                                 Problémy ve světě – řešení problémů – diskuze  

Místo, kde žijeme – Den čarodějnic – výroba masek  

Hodnocení práce, chování. 

Květen  ,,Moje maminka´´ 

 

Člověk a jeho zdraví – Léčivé rostliny a byliny – ukázka obrázků (léčivé účinky,  

                                           recepty) 

                                           Netradiční sporty – opičí dráha, víceboj, překážkové běhy,   

                                                                           přetahovačky, v hodu míčkem 

                                            Hry v přírodě 

 

Lidé a čas – Orientace v čase (rok – měsíce – týdny – dny) 

                       Náš kraj – poznáme náš kraj - obrázky, knihy, internet 

                      14. 5.  Den matek – výroba dárku 

Rozmanitosti přírody – Vše nám kvete – pozorování, vycházka  

                                             Život hmyzu – beseda, kresba, malba 

Lidé kolem nás – 1. 5. Svátek práce  

                                 8. 5. Den vítězství  

                                 14. 5. Den matek – dárek 

                                 Šouparáda- májový pětiboj v netradičních disciplínách: soutěž   

                                 v netradičních disciplínách, kde děti vyzkouší obratnost, rychlost i  

                                 přesnost 

 

Místo, kde žijeme – Den osvobození (Naše vlast, poslech a zpěv státní hymny) 

                                     Kreslení na chodníku 

                                      Můj dům - projekt domu: vyrábíme, malujeme dům snů, dům,   

                                      ve kterém bychom chtěli bydlet, fantazii se meze nekladou,   



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      nejlepší nápad bude odměněn, výrobky budou vystaveny v  

                                      budově školy 

Hodnocení práce a chování 
Červen  ,,Prázdniny klepou na dveře´´ 

 

Člověk a jeho zdraví – Pravidla Fair –play – kolektivní hry venku 

                                           Důležitá telefonní čísla, linka důvěry        

Lidé a čas – 1. 6. MDD – zábavná školní družina  

                       Prázdniny jsou za dveřmi – výtvarné a pracovní činnosti 

                       Poučení o bezpečnosti před prázdninami - beseda  

Rozmanitosti přírody – Voda – její důležitost – komunikativní kruh – knihy,  

                                             kresba, malba 

                                             Koloběh vody – obrázky – popis  

Lidé kolem nás – Kolektivní hry na hřišti – upevňování vztahů, komunikace mezi  

                                 dětmi 

                                 „Rozloučení s družinou“ – družina dětem za odměnu 

Místo, kde žijeme – Česká Republika a hlavní město – zpracování a předání  

                                      informací – skupinová práce  

Hodnocení práce, chování 

Celoroční hodnocení ŠD 
 

 

 


