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Roční plán práce ŠD Viničné Šumice 2021/2022 

 

Září – společně se nám v družince daří 
 
Adaptujeme se na školní prostředí – pravidla soužití 
Navazujeme přátelské vztahy 
Seznamujeme se s řádem ŠD a jejím provozem 
Osvojujeme si základní hygienické návyky 
Sportujeme a soutěžíme 
Bezpečně po chodníku i na vozovce 
Projekt: Záložka do knihy spojuje školy (úvod) 

 

Říjen – na vycházku si s družinkou vyjdem 
 
Orientujeme se v okolí školy  - vycházky  
1. 10. Mezinárodní den seniorů.  
4. 10. Světový den zvířat 
Sledujeme proměny v podzimní přírodě 
Hrajeme si s barvami – rozpíjení, foukání, tisk 
Respektujeme a jsme respektováni – upevňování hravou formou 
Zdravý talíř – podzimní sklizeň 
Dílna v přírodě 
Projekt: Záložka do knihy spojuje školy (dokončení) 

 

Listopad – v družince i na hřišti je každý rád 
 
Slavnost spadaného listí – hry s přírodninami 
Člověk a zdraví – otužování, sport 
13. 11. Mezinárodní den nevidomých 
Není zebra jako zebra – nebezpečí úrazů na cestách 
21. 11. Světový den pozdravů – kouzelná slovíčka 
Základy fair play – řešení sportovních situací 
Rozvoj hrubé motoriky 
Návštěva knihovny 
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Prosinec – u stromečku se spolu sejdem nakonec 

Půjdem spolu do Betléma 
Biblické příběhy (četba) 
Advent – tradice , zvyky 
Příběh o Mikulášovi, nadílka 
Andělské zpívání – vánoční besídka 
Vánoční tvoření 
Vycházka zimní krajinou 

 

Leden – po Vánocích se v družince najdem 

Zimní sporty – soutěže na sněhu, sněhodovádění 
Ten dělá to a ten zas tohle – povolání 
Příroda v zimě 
Kniha ve škole i doma – společné čtení 
U lékaře – úrazy a nemoci 
Hry s tužkou a papírem 
Stopovaná ve sněhu – poznáváme stopy zvířat 

 
Únor bílý – přátelství v družince sílí 

Klubíčko přátelství – společné hry 
Chci být fit – zdravý jídelníček 
Masopustní veselice 
Hrajeme a zpíváme 
Sportovní aktivity v uzavřených prostorách 
Projekt: Paralympijské hry – o životě handicapovaných 
 
Březen – do družinky společně vlezem 
 
Voláme jaro – vynášení Moreny 
22. 3. Den vody 
Poznáváme měsíce a roční období – didaktické hry 
Hry a rošťárny pro kluky a holky 
Měsíc knihy – spisovatel, ilustrátor, vydavatel 
Výstavka knih v ŠD 
Návštěva knihovny s besedou 
Zábavné odpoledne – vtipy, hádanky, křížovky, jazykolamy … 
Pohybová olympiáda  



 

3 
 

Duben – ještě v družince budem 
 
Svátky jara – Velikonoce 
Dopravní odpoledne 
22. 4. Den Země 
Recyklujeme 
Tajemství lesa 
Kouzlíme a zaříkáváme – rej čarodějnic 
Zvládneme první pomoc – důležitá čísla 
Projekt: Zvířátka – součást našeho života 

 
Květen – v družince s kamarády kvetem 
 
4. 5. Den hasičů 
8. 5. Den matek – moje maminka 
15. 5. Den rodiny 
Rozkvetlá louka 
Šifry mistra přírody – přírodní rébusy 
Lidské tělo – důmyslná stavba 
Etiketa 
Zpevňujeme tělo pohybem 
 

Červen – s kamarády se na prázdniny rozejdem 

1. 6. Den dětí – sportovní odpoledne 
Pěšky, na kole, autem – cestování a bezpečnost 
Fantazie bez hranic 
Prázdniny na vesnici 
Hudební hádanky 
Návykové látky 
Chystáme kufry – rozlučkové odpoledne 
Návštěva Obecního úřadu ve Viničných Šumicích 
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