
Činnost družiny – školní rok  2019/2020 

Září 

Na začátku školního roku jsme se seznámili s novými kamarády.  Připomněli jsme si 

řád školní družiny a sestavili jsme si pravidla, která budeme v družině dodržovat. Poučili jsme 

se o bezpečnosti v ŠD a na vycházkách. Při vycházkách jsme se seznamovali s okolím školy a 

připomínali jsme si bezpečnost silničního provozu. Při hezkém počasí jsme běhali a hráli 

míčové hry na hřišti a v okolí. V rámci projektu Šablony II jsme s p. Bláhou měli poučné 

odpoledne v lese. V rámci tohoto projektu, jsme také začali pracovat s ICT technikou, na 

které se zábavně učíme a rozvíjíme. Kromě přidání projektů Šablony II činnost probíhala 

podle plánu. 

 

Říjen 

V říjnu jsme se vydávali na procházky do lesa, kde jsme si stavěli domečky a hráli hry. 

Využili jsme nabídky místního myslivce a sbírali jsme kaštany pro zvířátka na zimu. Děti 

zapojili rodiče a vozili kaštany i z domova, a tak jsme odevzdali téměř 600kg kaštanů. Sbírali 

jsme i jiné přírodniny a listy, které jsme se učili poznávat. Z nasbíraných přírodnin jsme si 

vyrobili výzdobu do družiny i na chodby. Na letošní drakiádu jsme si v družině vyrobili 

létajícího draka a připravili jsme si brambory na pečení v ohni, abychom si připomněli 

podzimní tradice na vesnici. Celé tradiční vesnické odpoledne se velice vydařilo. Ke konci 

měsíce jsme se také již tradičně zahalili do tajemna, vyráběli jsme halloweenskou výzdobu a 

četli si strašidelné dětské příběhy. Přálo nám počasí a tak jsme znovu zavítali so lesa s panem 

revírníkem a prověřili jsme si naše znalosti o stromech a poznávání listů. S ICT výukou 

pokračujeme v rámci projektu Šablony II. Činnost probíhala podle plánu. 

 

Listopad 

 Po podzimních prázdninách jsme vyhodnotili sběr kaštanů, vyrobili jsme si medaile a 

rozdali jsme si sladkosti a malé drobnosti za odměnu. Také jsme poprvé navštívili naše nové 

Komunitní centrum, ve kterém můžeme využívat klubovnu s velkým prostorem na hraní a 

interaktivní tabuli na vzdělávací hry a soutěže. Součástí kom. centra je i knihovna, kam si 

každý týden chodíme číst a půjčovat knihy domů i do družiny. V knihovně jsme si zapůjčili 

knihu „Já to zvládnu“ a s ní jsme se učili vypořádat s problémy, které nás mohou potkat 

cestou ze školy, nebo když jsme sami doma. Na tuto knihu jsme navázali s paní doktorkou, 

která nám přišla povědět a hlavně ukázat, jak si ošetřit drobná poranění, která se nám mohou 

doma stát. ICT výuku jsme si nejvíce užili, když jsme zkoumali rostliny pod mikroskopem. 

Hezká odpoledne jsme se snažili užít ještě venku a vyběhat se na hřišti nebo v lese. Při 

ošklivém počasí jsme v družině soutěžili ve stolních hrách, učili jsme se relaxovat u mandal a 

připravili jsme se na Vánoce výrobou adventního kalendáře. Činnost probíhala podle plánu. 



Prosinec 

 Na začátku měsíce jsme se připravili na Mikuláše- učili jsme se básničky, malovali 

jsme obrázky a vyrobili jsme velkého čerta a Mikuláše na chodbu. Po Mikuláši jsme začali 

připravovat vánoční výzdobu a vyráběli jsme vánoční přáníčka. V knihovně jsme si prohlédli 

rozsáhlou výstavu Betlémů a také jsme si pověděli, proč se Ježíšek narodil ve chlévě 

v Betlémě. Zapátrali jsme i po dalších vánočních tradicích a trochu si je blíže vysvětlili, 

některé jsme si i vyzkoušeli. V rámci projektu Šablony II jsme si tento měsíc 

vyzkoušeli finanční gramotnost, seznámili jsme se penězi a zkusili si udělat nákup jako 

dospělí. Ve výuce ICT jsme v předvánočním čase měli rébusy s pohádkami. Sníh nám 

v prosinci nepřál, a tak jsme slunečná odpoledne využili k procházce po okolí a k honičkám 

na louce. Poslední den jsme si i v družině udělali vánoční besídku a zkoušeli nové stavebnice, 

které jsme našli pod stromečkem. 

 

Leden 

 V lednu jsme se sešli nabyti zážitků z prázdnin, a tak jsme se o ně podělili s ostatními 

kamarády. Vyměnili jsme Vánoční výzdobu za zimní. Učili jsme se stříhat vločky a se solí 

jsme kouzlili ledové květy. Sněhuláka a další zimní stavby jsme zatím jen malovali a stavěli 

z modelíny. Počasí nám moc nepřálo a tak jsme hojně využívali klubovnu, kde jsme stavěli 

hrady a pevnosti z velkých molitanových kostek nebo si zkoušeli výukové hry na interaktivní 

tabuli. Občas jsme si potrápili hlavy křížovkami a rébusy. Křížovky z českého jazyka a 

prvouky jsme si vyzkoušeli i v rámci ICT výuky. Plánovanou lesní pedagogiku jsme kvůli 

nedostatku sněhu zatím odložili a pokračovali jsme ve finanční gramotnosti, kde jsme si 

povídali o kapesném a zkoušeli si, jak s ním dokážeme šetřit. Kromě lesní ped. činnost 

probíhala podle plánu. 

 

 

Únor 

Po pololetních prázdninách jsme se pustili do zdravého životního stylu. Povídali jsme 

si o zdravých a nezdravých jídlech, udělali jsme si potravinou pyramidu. Vyzkoušeli jsme si 

sestavit jídelníček. Také jsme probírali pitný režim, pohyb, dostatek spánku a vše co do 

zdravého života patří. Počasí nám nepřálo na sníh, ale mohli jsme si slunná odpoledne užít na 

hřišti a zdokonalovat svou fyzickou obratnost a zdatnost. Pravidelně jsme navštěvovali 

knihovnu. V rámci projektu Šablony II jsme pokračovali v ICT výuce a naše znalosti o 

zdravém životním stylu jsme si ověřili s paní doktorkou, která k nám přišla na besedu.  

 

 



Březen 

 V březnu jsme se vrátili po prázdninách do školy jen na dva dny. Stihli jsme si 

popovídat o zážitcích z prázdnin a v rámci projektu Šablony II jsme si vyzkoušeli program 

zlatka.in, kde jsme si ověřili naše znalosti z finanční gramotnosti. V ICT jsme se pobavili nad 

zvuky hudebních nástrojů. 

 

Od 11.3.2020 byla ŠD uzavřena. 
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