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LETEM SVĚTEM 

Výchovně vzdělávací plán ŠD pro šk. rok 2021/2022 

Činnosti respektují princip spontánnosti, dobrovolnosti, pestrosti, přitažlivosti věkové a 

individuální zvláštnosti žáků. 

 

Září – Hola, hola, škola volá – seznámení s prostory školní družiny, Vnitřním řádem, poučení 

                                                      o bezpečnosti a chování 

           Vlaštovičko, leť! – pěvecké a výtvarné rozloučení s létem 

           Kam doletí můj drak? – tvoříme a pouštíme draky 

Říjen – Hádej, hádej hadači – soutěž 

            Týden sklizně – tvoříme ovoce a zeleninu, zdravá výživa,  

            Odvážnému štěstí přeje – diskotéka plná strašidel, strašidla v našich pohádkách 

- četba a tvoření 

Listopad – Barvy přírody – den v barvě podzimu se zájmovými činnostmi 

                   Příroda kolem nás – soutěž 

Prosinec – Možná přijde i kouzelník – vystoupení kouzelníka 

                   Čertovské dovádění – hry, soutěže, tvoření, nadílka 

                  Pohádkové Vánoce – vánoční tradice, pohádky 

Leden – Zimní olympiáda – dle počasí venku nebo v tělocvičně 

               Čarování paní Zimy – netradiční výtvarné techniky 

               Co na to Češi? – soutěž o našem městě a také ČR 

Únor – Zimní sporty – soutěže na sněhu 

             Indiánský rej – karneval 

             Recyklohraní – ze starého tvoříme nové, význam recyklace 

Březen – Voda pro život – soutěž 

                Cesta kolem světa – poznáváme pohádky, zvyky a prostředí jiných zemí 

Duben – Hody, hody, doprovody – velikonoční zvyky, tvoření, výzdoba 

                Za zvířátky do ZOO – čtení knih, práce s internetem, tvoření, soutěž 

                Fotbalový týden – turnaj ve stolním fotbalu 
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Květen – Rodina a můj domov – povídání, tvoření, výroba dárku pro maminku 

                 Vítej jaro – jarní tvoření, hry venku, kreslení na chodník  

Červen – Den dětí – hry a činnosti podle přání dětí 

                 Nebezpečí kolem nás – bezpečnost doma a venku, drogy, 1.pomoc 

                 Těšíme se na prázdniny - diskotéka 

 

 ŠD se dále zúčastňuje akcí města, sdělovacích prostředků a jiných institucí v rámci zájmové a 

vzdělávací činnosti. Spolupracuje s ostatními družinami ve městě. 

Za školní družinu Liběna Greplová 

        

 

 

 


