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CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

Celoroční plán činnosti vychází z obsahu vzdělávání zakotveného ve Školním vzdělávacím 

programu ŠD. Skládá se z pěti celků. Plán je členěn po měsících, jednotlivé činnosti jsou 

očíslovány podle témat, do kterých náleží. 

 

Obsahová témata:  

1. Místo, kde žijeme, umění a kultura 
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas, člověk a tvořivá dílna, člověk a svět práce 

4. Rozmanitosti přírody 
5. Člověk a jeho zdraví 

 

ZÁŔÍ: 

- seznámení se školou, družinou a okolím školy (1, 2, 3) 

- bezpečná cesta do školy (1) 

- osvojování zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi (2) 

- chování ve školní jídelně (2, 5) 

- rozvoj tvořivosti žáků, konstruktivní hry (3) 

- proměny přírody, čtyři roční období (4) 

- poznáváme sami sebe (2, 4) 

- integrace – snadnější vstup do školy (1, 2) 

- odlišnosti mezi lidmi (1, 2) 

 

ŘÍJEN: 

- náš dům, naše rodina (1, 2, 3) 

- osvojování a dodržování základů společenského chování (1, 2) 

- spolupráce ve skupině (2, 3) 

- hry s přírodním materiálem (3, 5) 

- plody lesa a zahrádek (4) 

- změny podzimního počasí (4) 

- prohlubování znalostí o zdravotní prevenci a odpovědnosti za své zdraví  (5) 
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LISTOPAD: 

- historie města (1) 

- tematické vycházky do okolí (1) 

- zásady správné výživy a stolování (2, 5) 

- vytváření kladného vztahu ke spolužákům, úcta, tolerance (2) 

- zvládání pracovních postupů (3) 

- příběhy a bajky o zvířatech (4) 

- barvy podzimu (4) 

- mateřský jazyk, národnost (1, 2) 
 

PROSINEC: 

- organizace života v rodině, ve škole a ve městě (1) 

- historické památky města (1) 

- lidové tradice (2, 3) 

- zima už je tu (3) 

- Vánoce se blíží (3) 

- zvířata v zimě (4) 

- pečeme s maminkou cukroví (3,5) 

- náboženské tradice a současnost (1,2) 
 

LEDEN: 

- významné osobnosti města (1) 

- důležitá telefonní čísla (1, 5) 

- jak si říkáme (2) 

- hry na sněhu (3, 5) 

- seznamování s různými materiály a jejich vlastnostmi (3) 

- těšíme se na prvňáčky (2, 3) 

- pozorování změn přírody v závislosti na ročních obdobích (4) 

- zimní sporty (5) 

- násilí, rasismus, šikana (6) 
 

ÚNOR: 

- regionální pověsti a pohádky, hornické písně (1) 

- městská heraldika (1) 

- vytváření pozitivního klimatu v oddělení, kladný vztah k ostatním (2) 

- práce s textilem a kartonem (3) 

- Masopust je tu (1, 2, 3, 6) 

- péče o domácí zvířata (4) 

- co nám škodí, jídlo jako droga (5) 

- tolerance k národnostním menšinám (6) 
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BŘEZEN: 

- město očima žáků (1, 3) 

- podpora účelné komunikace a sociálních vztahů mezi žáky (2) 

- Velikonoce se blíží (3, 4) 

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při práci (3) 

- orientace v přírodě (4) 

- pravidelné pohybové aktivity venku (5) 

- cizinci a cizí jazyk (1, 2) 
 

DUBEN: 

- dopravní výchova (1, 2, 3) 

- ekologie (1, 2, 3, 4) 

- prvky mediální výchovy (2) 

- jaro přišlo, sluníčko už hřeje (3, 4) 

- ochrana přírody (4) 

- zdravá planeta (5, 6) 

- naše vlast (1, 3) 
 

KVĚTEN: 

- poznáváme město, důležité instituce, kulturní památky (1, 2) 

- zprávy z města (1, 2) 

- co kdo dělá (2) 

- dárky pro maminky (2, 3) 

- hry s neživým materiálem (3) 

- poznávání rostlin a živočichů (4) 

- život na louce a v lese (4) 

- úrazy a bezpečnost (5) 

- pohyb je potřebou zdravého jedince – hry venku (5) 

- bilingvismus (1, 2) 

 

ČERVEN: 

- plán města (1) 

- práce s počítačem (1) 

- úcta ke stáří (1, 2) 

- práce s přírodními materiály, ověření dovedností (3, 4) 

- ucelení poznatků o přírodě (4) 

- za dobrodružstvím přírody, práce s atlasem (2,4) 

- prví pomoc při úrazech (5) 


