
Roční plán akcí školní družiny 
Školní rok 2018 – 2019 

 
ZÁŘÍ 
 
Poučení o bezpečnosti, úrazech 
Seznámení s Vnitřním řádem ŠD 
Bezpečná cesta do školy 
Zahájení celoroční hry BUBLINKY 
Sportovní odpoledne na stadionu Dr. Urbáška 
Bramboriáda 
Výtvarná soutěž Podzimní list 
 
ŘÍJEN  
 
Den zvířat – malujeme zvířata , jejich ochrana 
Světový den zdravé výživy – Jablkohraní – dekorace z jablek, soutěž o nej. jablíčko, jablečný koláč 
Sběr přírodních materiálů 
Soutěž o nejkrásnější účes 
28.10 Oslava výročí vzniku samostatného československého státu, spolupráce s knihovnou – rekord v počtu  
vyvěšených vlajek 
Dýňování 
Beseda se zdravotní sestrou 
 
 
LISTOPAD 
 
Kaštánková olympiáda 
Den vzpomínky na zesnulé 
Turnaj piškvorky, pexeso 
S podzimníčky u čaje a svíčky – Svatý Martin, nejkrásnější podzimní výrobek 
 
PROSINEC 
 
Vánoce pro zvířátka 
Výstavka vánočních výrobků v obci 
Výzdoba oken ŠD 
Pečení perníčků 
Vánoční besídka, tradice, zvyky 
Den exotického ovoce – Havaj party 
 
LEDEN 
 
Soutěž ve sněhových stavbách 
Návštěva dětí z Horní Libiny – Družina plná zábavy dětem za vysvědčení 
Ptačí strom 
Týden bystrých hlaviček 
 
ÚNOR 
 
Čím chci být, až vyrostu – výtvarné tvoření 
Jak se budí semínko 
Svatý Valentýn – dárky pro radost 
Pyžamová diskotéka , soutěž o nejkrásnějšího plyšáka a pyžamko 
Soutěž o největšího sněhuláka 
 



BŘEZEN 
 
Výstavka velikonočních výrobků v obci 
Výzdoba oken ŠD 
Vynášení Moreny, rozdávání těšítek 
Velikonoční strom – odpoledne s rodiči, zdobení kraslic, soutěže 
Koloběžkové závody 
Skákání panáka 
Mezinárodní den invalidů  -Paralympiáda, chování k hendikepovaným spoluobčanům 
Měsíc knihy – návštěva knihovny, návrh obalu knihy   
 
DUBEN 
Dopravní výchova - soutěž 
Mezinárodní den dětské knihy 
Barvičkový pohádkový týden 
Letecký den 
Míčková školka 
Slet čarodějnic  
Den Země – úklid v okolí ŠD, třídění odpadu 
                
KVĚTEN 
 
Den Slunce – Všichni ve žlutém  ,,Malování na chodníku“ 
Družina má talent 
13.5. Mezinárodní den rodiny – Co dělá táta a co máma 
Čajovna - poznávání léčivých bylin, vaření čaje, voňavý pytlík z bylinek, herbář 
Výtvarná soutěž – Balon 
 
ČERVEN 
 
Výlet do kina 
Den dětí – skákací hrad, vodní hrátky 
Vyhodnocení celoroční hry BUBLINKY , Den Pirátů 
Švihadlová princezna 
Kuličkový král 
 
 
Barevné dny : 
 
Září:               Oranžový – navlékání jeřabin 
Říjen :            Hnědý – Den podzimních barev – ježek v listí ….. 
Listopad:      Tmavomodrý – brzké stmívání , pochmurné počasí , Mikuláš 
Prosinec:      Červený – Vánoce 
Leden:          Bílý – zimní sporty, sníh 
Únor:           Pestrobarevný – Masopust, karnevalové masky 
Březen:        Modrý – četba – Krteček a kalhotky, Modrá je dobrá 
Duben:        Zelený – Velikonoce, bylinkové pokrmy 
Květen :      Fialový – poznávání lučních květin 
Červen:      Žlutý - sluníčka 
 

 


