
ČINNOST A ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 

V loňském školním roce bylo zapsáno do školní družiny  60 dětí. Provoz ŠD byl zajištěn stejně 

jako v loňském školním roce pro žáky 1.- 5. třídy a to v ranním bloku od 6.30 do 8.45 hod a 

v bloku odpoledním od 10:45- do 15:30. Děti byly rozděleny do dvou oddělení a vzhledem 

k různým školním rozvrhům takto - 1. oddělení vedla vedoucí vychovatelka Jiřina Klinerová (1.. 2., 

a část 5. třídy) a 2. oddělení vychovatelka Lucie Čermáková (3., 4. a část 5. třídy). Opět jsme 

využívali prostor herny „Krakonošova hospoda“ a nově vzniklý sportovní areál pod břízkami. A to 

především družinový kroužek Život v pohybu. 

 

Plán ŠD byl nazván „Ahoj, Česko“ (celoroční hra z časopisu Pastelka). Tento plán byl vytvořen na 

počest výročí 100 let naší republiky. V měsíčních blocích jsme se věnovali vlastivědě, 

přírodovědě, slovenskému jazyku a děti se seznamovali s jednotlivými kraji ČR a jejich 

významnými městy a s tím spojenou hospodářskou výrobou, dále i s přírodními a historickými 

památkami. V každém bloku jsme vlepovali do slepé mapy jednotlivé vagóny, které obrazně 

vyznačovali naši cestu Českou republikou a jejími kraji. Zakončení této celoroční hry byl výlet 

vlakem do Chlumce nad Cidlinou, s exkurzí vlakového nádraží s panem Zdeňkem Koubou a 

vzdělávací návštěva centra Fajnpark. Pro tento školní rok jsme využili Šablony II – projektové dny 

v ŠD i mimo ni. Mezi projektové dny patřila i návštěva třídírny odpadu v Nové Pace s následným 

programem v Klenotnici drahých kamenů a Suchardově domu. V rámci zdokonalování v oblasti 

informatiky děti ze ŠD využívaly technického vybavení ve třídách ZŠ. Dále děti měly možnost se 

realizovat v kroužcích Sboreček a Život v pohybu.  

Koncerty pěveckého sboru – Vítání občánků, Vánoční setkání v areálu školy, Tříkrálový koncert, 

pěvecká soutěž Novopacký slavíček, Setkání dříve narozených, Den matek, koncert v areálu 

následné péče - Vrchlabí, Noc kostelů 

 

Součástí ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠD JSOU: Vzdělávací a výchovné 

oblasti 

Člověk a jeho svět 

1. Místo, kde žijeme 

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, určení významných objektů, jejich návštěvy (OÚ, 

požární zbrojnice), orientace v okolí. 

2. Lidé kolem nás 

Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, 

komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení 

prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem, vyhledávání informací 

(kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální) 

3. Lidé a čas 



Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a 

účelně svůj volný čas (Kompetence k trávení volného času) 

4. Rozmanitost přírody 

Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné 

zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova-ochrana přírody (Kompetence k učení) 

5. Člověk a jeho zdraví (ZČ sportovní) 

Poznávání sama sebe, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena 

a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto 

téma. Pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, rekreační cvičení, dodržování pitného režimu. 

- činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví, příprava organismu na pohyb, rozvoj forem rychlosti, vytrvalosti, síly 

(zvládá správné držení těla, spojuje pohyb se zdravým životním stylem, zná relaxační a 

kompenzační cviky, umí spojit melodii a rytmický pohyb, cvičí podle hudby, uplatňuje zásady 

pohybové hygieny. 

- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Pohybové hry, základy gymnastiky, atletiky, sportovních her, turistika, pobyt v přírodě, plavání, 

bruslení, lyžování (spolupracuje při týmových hrách a soutěžích, zná a dodržuje pravidla, je 

schopen soutěžit v týmu, posiluje kolektivní cítění, zvládá míčové hry). 

 

CELOROČNÍ HRA: „Ahoj, Česko“ 

I v tomto školním roce jsme uvítali pestrou tematickou celoroční hru z časopisu Pastelka. Školní 

družina odebírá dětský časopis PASTELKA. Tuto hru jsme doplnily za vlastní celoroční plán. 

 

Září: „Moravskoslezský a Zlínský kraj“ 

Výtvarné činnosti – taška do školy 

Dopravní činnosti – poučení o bezpečnosti, chování v ŠD 

Sportovní činnosti – výlety do přírody, pobyt na školní zahradě a seznamovací pohybové hry 

Poznávací činnost – adaptační kurz na Benecku, sv. Václav a s ním spojené informace 

Vlastivědná a přírodovědná činnost – seznámení s kraji, kde jsme byli o prázdninách 

 

Říjen: „Olomoucký a Jihomoravský kraj“ 

Poznávací činnost – oslava výročí založení republiky, píseň Za 100 let 

Výtvarné činnosti – Halloweenské tvoření 

Sportovní činnost– závod v okolí břízek, poznávání přírodních změn 



Vlastivědná a přírodovědná činnost – rozhovory o místech, co se kde vyrábí a jaké jsou památky 

 

Listopad –: „Vysočina“ 

Výtvarná činnost – výrobky z přírodnin 

Poznávací činnost – památka zesnulých 

Přírodovědná a vlastivědná činnost – „Dušičkové téma“ – návštěva místního hřbitova 

Sportovní činnost – pohybové a míčové hry v herně 

 

Prosinec: „Jihočeský kraj“ 

Literárně – dramatická činnost – nácvik pohádky „Jak Hanička přelstila čerta“ 

Hudební činnost – přiblížení tematiky Vánoc, zpěv koled, vystoupení na Vánočním setkání 

v areálu školy 

Výtvarně – pracovní činnost – výroba vánočních přání, pečení perníčků, výrobky do obchůdku pro 

rodiče 

Vlastivědná a přírodovědná činnost – krajské město, památky 

Poznávací činnost – přiblížení tradic Vánoc 

 

Leden: „Plzeňský kraj“ 

Sportovní činnosti – přehled zimních sportů, rozhovory o zdraví a bezpečnosti, sáňkování 

Přírodovědná a vlastivědná činnost – opakování informací o krajích – formou kvízu 

Poznávací činnost – české „NEJ“ 

Hudební činnost – koncert v kostele v Dolní Branné, nácvik programu 

 

Únor: „Karlovarský a Ústecký kraj“ 

Literární činnost – seznamování se slovenským jazykem 

Výtvarná činnost – Valentýnská přání, Masopustní masky 

Přírodovědná a vlastivědná činnost – zvířata jejich mláďata 

Sportovní činnost – tanec a Karnevalové řádění 

 

Březen: „Liberecký kraj“ 

Hudební činnost – poslech různých hudebních stylů na youtube.com 



Výtvarné činnosti – jarní květiny – kresba, malba a skládání z papíru 

Přírodovědná a vlastivědná činnost – krajské město Liberec, ZOO, botanická zahrada a přírodní 

památky 

Sportovní činnost – procházky po Dolní Branné – pozorování přírodních změn 

 

Duben: „Královéhradecký kraj“ 

Vlastivědná a přírodovědná činnost – hlubší zaměření na kraj, ve kterém žijeme, praktické 

poznatky (př. Krkonoše) 

Výtvarná činnost – Velikonoční tvoření 

Tělovýchovná činnost – smyslové hry 

Poznávací činnost – tradice – rej čarodějnic a čarodějů 

 

Květen: „Pardubický kraj“ 

Sportovní činnost – pobyt venku, pohybové hry na školní zahradě 

Přírodovědná a vlastivědná činnost – význam potravinářského průmyslu (Pardubický perník), 

krajské zajímavosti 

Výtvarná a pracovní činnost – výroba přání ke Dni matek, kresba na téma „Moje maminka“ 

Literárně – dramatická – nácvik programu na besídku ke Dni matek, rozhovory o významu rodiny 

Hudební činnost – příprava a účast na akci Noc kostelů 

Ekologická činnost – projektový den „Třídím, třídíš, třídíme“ – exkurze Nová Paka 

 

Červen: „Hlavní město Praha a Středočeský kraj“ 

Sportovní činnost – míčové hry na zahradě školy, návštěva koupaliště v Dolní Kalné 

Poznávací činnost – rozhovory o bezpečnosti chování při prázdninách 

Vlastivědná a přírodovědná činnost – významné památky Prahy, politické znalosti (prezident, 

parlament, …) 

 

 

 

 

 



Fotogalerie z akcí ŠD 

 

Noc kostelů červen 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den mimo ŠD Nová Paka Klenotnice drahých kamenů květen 2019 



 

Vítání občánků říjen 2018 

 

Koncert při slavnostním otevření hasičárny v Dolní Branné červen 2019 



 

Projektový den mimo ŠD Fajnpark Chlumec nad Cidlinou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálový koncert leden 2019 



 

Pěvecká soutěž Novopacký slavíček duben 2019 

 

Lampionový průvod červen 2019                  Vypracovala:  Bc. Lucie Čermáková, Jiřina Klinerová 


