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ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI MŠ A ZŠ NESLOVICE 

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 
 

 
Hlavní úkoly ŠD 
 
     Školní družina slouží k výchově, vzdělání, relaxaci a sportovního využití dětí. 
Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním 
školního vyučování, má svá specifika. Při činnosti jsou uplatňovány zásady 
pedagogiky volného času. Hlavním úkolem ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, 
odpočinku a rekreace žáků. 
     Děti jsou vedeni k dodržování Řádu školní družiny, ke snižování hrubosti a 
agresivity, zvláštní pozornost je věnována případné šikaně. Při výchovné činnosti je 
kladen důraz na vytváření sociálních návyků, na spolupráci a vnímání druhých a 
výchovu osobnosti. 
 
Hlavní náplň práce 
 
     Hlavní náplň práce v letošním roce je učit a vést děti k poznávání „sama sebe“, 
umění komunikovat s druhými, pěstovat v dětech návyky ke zdravému životnímu 
stylu a hledat cestu k přírodě. 
     Dětem budou nabídnuty v tomto školním roce kroužky: 
 
DÍLNY, TVOŘIVÁ DILNA, RUKODĚLKY MALÍ, KERAMIKA: Děti navštěvující 
alespoň jedenkrát týdně rukodělné činnosti mají v porovnání se svými vrstevníky 
rozvinutější jemnou motoriku. Rukodělné činnosti se velkou mírou podílejí na rozvoji 
tvořivosti dítěte a na rozvoji některých charakterových vlastností, jako je trpělivost, 
pečlivost, přesnost, cit pro materiál, estetické a prostorové cítění. 
 
AEROBIK, CVIČENÍ VŠESTRANOSTI - POHYBOVÉ HRY, SPORTOVNÍ HRY,  
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA, STOLNÍ TENIS: Pohybové a tělovýchovné aktivity mají 
preventivní a motivační charakter. Cíleně, vhodně a nenásilně lze do pohybových 
aktivit zabudovat multikulturní výchovu, při pohybu v přírodě také ekologickou 
výchovu. 
 
KROUŽEK VAŘENÍ: Pro děti je tento kroužek určitě nezanedbatelný, naučí se 
základy vaření. Odchází vždy s pocitem dobře odvedené práce a hlavně si i 
pochutnají. 
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POČÍTAČOVÝ KROUŽEK: Počítače se stávají běžnou součástí života dětí. Vhodné 
programy pro děti rozvíjejí tvůrčí schopnosti, pomáhají při přípravě na výuku, 
umožňují nebo podporují spolupráci dvou i více žáků. 
 
VČELAŘSKÝ KROUŽEK: Děti se učí sžít s přírodou, získávají znalosti o včelařství, 
jak pečovat o včely a využít jejich produktů. 
 
 
Jsme zařazeni do projektu hodina TV navíc – REALIZOVÁNO PRO 1. – 3. ROČNÍK 
ZŚ NESLOVICE.. 
 
 

ROČNÍ PLÁN – MĚSÍČNĚ 
 

ZÁŘÍ: Seznámení s prostředím školy 
 

 Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy 
           Naše škola není bludiště – orientujeme se v budově, seznamujeme se 
s prostředím 

 Organizace a režim ŠD, seznamování s pravidly ŠD 

 Navázání přátelských vztahů za pomoci společenských her, pravidla 
společného soužití mezi dětmi 

 Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, 
vzájemná pomoc 

 Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy 
bezpečnosti a chování při přesunu ze školy do jídelny a vycházkách 

 Jaké jsme měli prázdniny – co nového nás potkalo a jaké nové zážitky 
sdělíme kamarádům 

 Rozvíjíme tělesnou zdatnost při pobytu na školním dvoře, sportujeme 
a pobýváme na čerstvém vzduchu 

 
 
ŘÍJEN:  Chutě a barvy podzimu 
 

 Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla 
chování v přírodě 

 Sledujeme změny v přírodě a život zvířat v různých ročních období – kresba 

 Stavby z přírodních materiálů v lese, výrobky z přírodnin – zvířátka z kaštanů, 
tiskátka z brambor 
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 Osvojujeme si základy osobní hygieny a pečujeme o zdraví své i ostatních 
(mytí rukou, předcházení úrazům) 

 Orientujeme se v prostoru, hrajeme smyslové hry 
 
 
LISTOPAD: Skřítkové a strašidla 

 

 Čáry a kouzla – zaklínadla, nadpřirozené bytosti 

 Výroba dekorací a strašidelných masek, dlabání dýní 

 Zamykáme les – podzimní výpravy do lesa, zazimování domečků v lese 

 Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci 

 Život v naší rodině – kresba rodinného příslušníka 

 Hry na školním dvoře 

 Už myslíme na vánoce – práce s pedigem 
 
 
PROSINEC: „Rolničky, rolničky…“ 
 

 Čert a Mikuláš – soutěže, hry 

 Adventní čas – vánoční zvyky, tradice 

 Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu, 
zdobíme společně stromeček 

 Hry na sněhu a stavby ze sněhu 

 Vycházky do zimní přírody, krmení zvířátek v lese – vánoční strom pro 
zvířátka 

 Pomáháme ptáčkům přežít zimu (nosíme do krmítka nasbírané plody) 

 Výroba dárečků na vánoční besídku 
 
 
LEDEN: Čarování paní zimy 
 

 Kalendář ročního období – výroba vlastního kalendáře 

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

 Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, bruslení 

 Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech 

 Střídání ročních období – jak se správně oblékat 

 Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu 

 Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou 
 
 
ÚNOR: Ve zdravém těle zdravý duch 
 

 Sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže 
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 Naše tělo – otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom co jíme, 
BACILY ÚTOČÍ 

 Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně 
telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci 

 Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů 

 Výroba dárků k Valentýnu 

 Karneval – výroba masek 
 
BŘEZEN: Kniha je můj přítel 

 

 Březen – měsíc knihy, české pohádky, knižní žánry, dramatizace, autoři a 
ilustrátoři dětských knih 

 Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, 
loučíme se  zimou – Vynášení Morany 

 Zdobíme okna jarními symboly 

 Zdraví, životní styl, zásady zdravé výživy 

 Pobyt na školním dvoře 

 Tvoříme hrady a stará města, zajímáme se o historii obce 
 
DUBEN: Svátky jara 
 

 Den Země 

 Měsíc bezpečnosti silničního provozu 

 Týden zvířecích mazlíčků – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích 
mazlíčcích, kreslíme je, doneseme si fotografie 

 Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme 
si důležitost třídění odpadů, uklízíme školní hřiště 

 Svátky jara – Velikonoce- výrobky s velikonočními náměty, „Velikonoční vrba“ 
– nazdobení vrby na školní chodbě 

 „Rej čarodějnic“- výroba kostýmů, čarování a kouzla 

 Soutěžíme v orientaci okolí, kreslíme plánek okolí 
 
 
KVĚTEN: Měsíc květin 
 

 Netradiční sporty – opičí dráha, víceboj, překážkové běhy, přetahování lanem 

 Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás maminky 
znamenají, co všechno doma dělají 

 Malování na chodníku, hry v přírodě 

 Kolektivní sporty, mini olympiáda 

 Ekologie – neleníme v zeleni 

 Vyprávíme si o zvířátkách v ZOO, vystřihujeme si obrázky a skládáme vlastní 
zoologickou zahradu, hra Pexitrio - návštěva ZOO 
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ČERVEN: A jsme ve finále 
 

 Den dětí – velký svátek, zábavné odpoledne plné her a soutěží 

 Vycházky do lesa, sportování, pitný režim 

 Turnaj v minigolfu 

 Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás 

 Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit 

 Těšíme se na prázdniny – výroba prázdninového kufříku 
 
 
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 
 

o Návštěva  minigolfu v Neslovicích 
o Návštěva rozhledny Hlína 
o Výlet na zámek do Dolních Kounic  
o Návštěva Bonga 
o Návštěva Wikylandu 
o Turnaj v Ligretu 
o Vánoční jarmark s vystoupením 
o Návštěva výstavy Hraček v Brně 
o Turnaj v: Člověče, nezlob se! 
o Bruslení 
o Setkání s odloučeným oddělením Tetčice a obráceně. 
o Olympiáda školních družin 
o Bambiriáda 
o Albert triatlon tour 
o Spaní v družině 
o Návštěva koní s ježděním na koni.  
o Výlet na Mohelskou step s návštěvou rozhledny 
o Rekordy školy – navlékání korálků 

                      driblování na čas 
                                      hod sněhovou koulí na cíl 
                                      dřepy 
                                      přeskok snožmo přes švihadlo v časovém limitu 1 min. 
                                      stavění kostek na sebe 
                                      pinkání míčku na pálce 
                                      skok do dálky 

o Neslovický běh 
o Antropos park 

 
V Neslovicích 1. 9. 2016                                           Jana Kocourková   
                                                                                            vedoucí vychovatelka ŠD Neslovice 


