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Vzdělávací projekt školní družiny  pro rok 2017/18 

ZÁŘÍ  ŘÍJEN  LISTOPAD  PROSINEC  LEDEN ÚNOR  BŘEZEN  DUBEN      KVĚTEN
ČERVEN 

4. – 8. září 
Téma: PÍSMO
EV – obrázky, styly písma, historie, vyprávění, piktogramy
RV – hádanky písmen, skládání slov, hádanky piktogramů
VV – kresba písma – tuš, voskovky, tempery, křída
TV – Hry ve dvojicích, honěné, fotbal, pískoviště, vycházka po vesnici

11. – 15. září
Téma: HASIČI
EV – video ukázka, návštěva hasičské stanice Praskačka, vyprávění, obrázky
RV – rozhovor se záchrannou službou – scénky, první pomoc
PV – hasiči – volná technika – lepidlo, nůžky, letáky
TV – Závodivé hry, překážkové dráhy

↑↑↑
18. -22. září
Téma: POLICISTI
EV – video ukázka, beseda s policisty, vyprávění, obrázky
RV – scénky na ohlášení nezákonného činu, pomoc druhým
PV – vytvoření družinových zákonů – fixy, lepidlo, nůžky
TV – Hry na zahradě, kočka a myš, procházka po vesnici

25. – 29. září
Téma: PODZIM
EV – charakteristické znaky podzimu, vyprávění, obrázky – J. Lada
RV – hra kufr, hádanky
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VV – podzimní příroda – přírodniny, lepidlo, tempery
TV – pohybové hry, molekuly, honičky ve dvojicích, procházka po vesnici
DRAKIÁDA

↑↑↑

2. – 6. října
Téma: ŘIDIČ
EV – vyprávění o autech, bezpečnost silničního provozu, video, návštěva řidiče 
z povolání
RV – hádanky značek, test první pomoci, pexeso – značky
PV – výroba větrníků – lepidlo, barevné papíry, fixy
TV – pohybové hry, závody autíček

9. – 13. října
Téma: UKLÍZEČKA
EV – vyprávění, Jak pomáhám doma, přípravky
RV – projektový list, hádanky, scénky
PV – výroba pavučin – provázky, tužka, krabička od zápalek, lepidlo
TV – pohybové hry, židličkovaná, soutěže – zametání na čas

16. – 20. října
Téma: POSVÍCENÍ
EV – tradice, vyprávění, video, zpívání písní
RV – hádanky, puzzle, hraní scének
VV – kresba kostelů – tuš, uhel
PV – pečení koláčků
TV – štafetové hry, hry v družstvech, vycházka

↑↑↑
23. – 27. října
Téma: SPISOVATELÉ, KNIHY
EV – vyprávění, četba, ukázky, obrázky, nejznámější spisovatelé
RV – hádanky z úryvků knih, pexeso, nejoblíbenější knížka
VV – výroba vlastní knihy – lepidlo, nůžky, tempery, 
TV – víčka v pohybu, psychomotorické hry s padákem

30. října. – 3. listopadu
Téma: HALLOWEEN
EV – tradice, vyprávění, cizí země, omalovánky, video Casper
RV – puzzle, jazykolamy, pantomima, hádanky strašidel



PV – dlabání dýní, strašidla z přírodnin
TV – pohybové hry, cesta přes řeku
6. – 10. listopadu
Téma: ZEDNÍK
EV – vyprávění, obrázky, video
RV – hádanky zednického náčiní, 
VV – kresba cihlového komínu/zdi – tempery, lihový fix
TV – závodivé hry, pod kopec na kopec, šikovnější vítězí, chytání do čepice
SOUTĚŽ – o nejhezčí stavbu z kostek

↑↑↑
13. – 17. listopadu
Téma: ELEKTRIKÁŘ 
EV – vyprávění, obrázky, video
RV – hra – zapojení elektrického obvodu „Malý elektrikář“, „Naučná 
elektronická příprava“
VV – kresba žárovky – tempery, tuš
TV – závodivé hry z různých poloh

27. listopadu – 1. prosince
Téma: NOVINY
EV – historie knihtisku, druhy četby, ukázky četby
RV – doplnění knižních žánrů, hádanky úryvků z novin, rubriky
PV – vytvoření družinových novin – tužka, nůžky, lepidlo
TV – pohybové hry s míčem

4. – 7. prosince
Téma: PEKAŘ 
EV – vyprávění, obrázky, beseda s pekařem, omalovánky, pohádka Pekařův císař
RV – soutěže o nejhezčí vánočku z modelíny, hádanky pekařského náčiní, 
recepty
PV – pečení pizzy, výrobky ze samotvrdnoucí hmoty
TV – Hody sněhovou koulí, stavění sněhuláka

↑↑↑
11. – 15. prosince 
Téma: CUKRÁŘ
EV – vyprávění, obrázky, pexeso, video
RV – tvoření vlastního tajného receptu
PV – výroba cukroví, „kokosek“, lineckého cukroví



TV – pohybové hry, židličkovaná, kresby na sněhu, sněhová honička

18. – 22. prosince
Téma: VÁNOCE
EV – tradice, zvyky, vyprávění, obrázky
RV – dopis Ježíškovi
PV – tvorba vánočního přání
TV – skoky se švihadlem, školka, kroužení

25. – 29. prosince
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

↑↑↑

1. – 5. ledna
Téma: HODINÁŘ
EV – vyprávění, obrázky, časové údaje, přestupný rok
RV – hra kolik je hodin, tvoření časové osy
PV – tvoření různých typů hodin – nůžky, lepidlo, CD, krabice, tempery
TV – pohybové hry, chytaná, přeskakování gumy

8. – 12. ledna
Téma: POPELÁŘ
EV – vyprávění, obrázky, video popeláři – Cvičíme s Míšou, omalovánky
RV – třídění odpadu na rychlost, jízda s popelnicí
VV – kresba popelnice/reflexní vesty – suchý pastel, vodovky
TV – rytmické hry, taneční sestava

15. – 19. ledna
Téma: ZIMA
EV – vyprávění, obrázky, pohádka – Paní Zima, aktivity člověka, rostlinná a 
živočišná říše
RV – hádanky, poznávání živočichů a rostlin, pantomima
VV – kresba zimní krajiny, sportovních aktivit, paní zima – tempery, tuš, vata 
PV – vločky – nůžky
TV – závodivé hry, záchranář, běh se zátěží, sáňkování

↑↑↑
22. – 26. ledna
Téma: MASOPUST
EV – tradice, zvyky, obrázky, vyprávění, video



RV – masopustní masky, schovávaní předmětů ve dvojicích
PV – výroba masopustních masek
TV – pohybové hry – závody pejsků, papírový rytíři, pobyt venku

29. ledna – 2. února
Téma: FOTOGRAF
EV – vyprávění, obrázky, druhy fotoaparátů, vyvolávání fotek
RV – práce s polaroidem, obrázky jedním tahem
PV – kolář – lepidlo, barevný papír, nůžky, novinové výstřižky, fotografie
TV – hry s papírem – papírová honička, závody papírových koulí

↑↑↑

2. pololetí
5. února – 9. února
Téma: ČÍŠNÍK
EV – vyprávění, obrázky, rozdíly v restauračních zařízeních
RV – básnička „Číšník“, hra „Jak se chovám u stolu“, dramatizace číšník vs. host
PV – malování na hrníček/skleničku
TV – koordinační hry, hry s gumou, podbíhání lana, hry na hřišti

12. února – 16. února
Téma: ZÁMEČNÍK
EV – rozdíly: stavební z., strojní z., umělecký z., historie, ukázky výrobků, 
videoukázky
RV – hra „Každý klíč má svou dírku“, hádanky pomůcek a názvy výrobků
VV – Klíčovou dírkou do světa – tempery, tuš, vodovky
TV – závodivé hry – přeskok přes vodu, panák, procházka po vesnici

19. února – 23. února
JARNÍ PRÁZDNINY

↑↑↑
26. února – 2. března
Téma: ZEMĚDĚLCI
EV – vyprávění, péče o ornou půdu, zvířectvo, obrázky, videoukázka, návštěva 
zemědělského družstva
RV – poznávání osiva, zvířat, puzzle farma
PV – zasetí obilí do mističek – obilí, miska, hlína; výroba kypřítka – tužka, nůžky, 
izolepa, fixy, špejle
TV – cvičení na stanovištích



5. března – 9. března
Téma: MÉDIA, MDŽ
EV – historie, televize, rádio, rozhlas, denní tisk, časopisy, druhy zpráv
RV – scénky „moderování reportáže“, hlasatel, hádanky lidových rčení, 
jazykolamy
VV – obraz v televizi – tempery, vodovky, pastelky
TV  - kolektivní sporty – přehazovaná, basketbal, vycházka po obci

↑↑↑
12. března – 16. března 
Téma: J. A. Komenský
EV – životopis, historie, četba děl
RV – ukázky děl, Komenského mravoučné desatero
PV – Mravoučné desatero – tužka, nůžky, lepidlo, fixy
TV – závodivé hry – družstva, skákání, běh, starty z různých pozic

19. března – 23. března
Téma: JARO
EV – charakteristické znaky jara, obrázky, vyprávění
RV – básničky, hádanky, písničky o jaru s doprovodem rytmických nástrojů
VV – obrázky do oken – fixy, progressa, laminovací zařízení
TV – zahradní hry – kroket, pétanque, kuličky

↑↑↑
26. března – 30. března
Téma: VELIKONOCE
EV – charakteristické znaky Velikonoc, tradice, zvyky
RV – koledy, hádanky s velikonoční tématikou, domino
PV – velikonoční výzdoba – foukání vajíček, malování vajíček
TV – soutěže v družstvech – lžíce v akci, rychlovlaky

2. dubna – 6. dubna 
Téma: BARMAN
EV – charakteristika povolání, obrázky vybavení a pomůcek
RV – poznávání chutí (čichem, chutí), soutěž v leštění skleniček
PV – výroba koktejlů, výzdoba kelímků na pití, tvoření deštníčků – párátka, 
barevný papír, nůžky, lepidlo, izolepa
TV – úpolové hry – vytlačování z kruhu, přetahování lanem

9. dubna – 13. dubna 



Téma: KOMINÍK
EV – charakteristika povolání, obrázky, historie povolání, pověry
RV – přiřazování názvů náčiní k obrázkům, hra pravda/lež
VV – kominíček z keramiky
TV – soutěživé hry – přenos vody, šmudla

↑↑↑
16. dubna – 20. dubna
Téma: HRNČÍŘI
EV – historie, současnost, charakteristika povolání, vyprávění, obrázky
RV – hra „Pod hrníčkem překvapení“, pranostiky
PV – keramika – nádoba z keramické hlíny
TV – pohybové hry – lama, hon na lišku, střelnice

23. dubna – 27. dubna
Téma: Čarodějnice
EV- vyprávění, obrázky, zvyky a tradice, poslech „Malá čarodějnice“
RV – jazykolamy, čarodějnická zaříkávadla, vlastní tvorba – básnička o 
čarodějnici, pohádkový kvíz
VV – kresba čarodějnické sluje
TV – pohybové hry – šťouchaná, sbírání kostí, slalom

30. dubna – 4. května
Téma: DRÁTENÍK
EV – historie, současnost, charakteristika řemesla, videa
RV – návštěva dráteníka
PV – drátování šperků a menších kamínků
TV – pohybové hry – odbíjená, plácaná a foukaná, pobyt na školní zahradě

↑↑↑
7. května – 11. května
Téma: CESTOVATEL
EV – vyprávění, ukázky map, obrázků, dokumentární filmy
RV – hledání na slepé mapě, hádání měst, památky UNESCO
VV – kresba mapy cizího státu – vodovky, tempery
TV – zábavné pohybové hry – Ovečky, krabíci, farma

14. května – 18. května
Téma: VČELAŘI
EV – charakteristika povolání, vyprávění, obrázky, četba Včelka Mája
RV – rébusy „Kam včelka doletí?“, beseda se včelařem



PV – tvorba závěsných včelek z kinder vajíček – drátky, provázky, fixy
TV – závodivé hry – přeprava zraněného

21. května – 25. května
Téma: MLYNÁŘ
EV – charakteristika povolání, vyprávění, obrázky, video
RV – druhy mouky, kresby do mouky a následné hádání obrázku
PV – pečení chleba ve školní kuchyni
TV – psychomotorické hry – hry s padákem

↑↑↑
28. května – 1. června
Téma: SLÁDEK
EV – charakteristika povolání, vyprávění, videa
RV – hádanky, jazykolamy, dramatizace pohádek
VV – návrh plechovky – tužka, fixy, centropen
TV – Eisbreikerovy hry – kolo důvěry, padáček

4. června – 8. června
Téma: NEHODY
EV – vyprávění, obrázky, ohlášení požáru, PP, videoukázky zásahů policie, hasičů 
a záchranné služby
RV – přiřazení telefonních čísel, 5T
VV – hasiči a záchranáři – volná technika, dokreslování obrázků
TV – závodivé hry, překážková dráha, hry na školní zahradě

11. června – 15. června
Téma:
Škola v přírodě

↑↑↑
18. června – 22. června
Téma: Čím chci být, až vyrostu?
EV – vyprávění, obrázky, videoukázky povolání
RV – hádanky, rébusy, testy na volbu povolání
VV – vysněné povolání – tempery, vodovky, fixy
TV – pohybové hry na školním hřišti, přehazovaná, vybíjená

25. června – 29. června
Téma: Loučení se školním rokem



EV – prohlížení družinových fotografií za školního roku, vyprávění, nejhezčí 
vzpomínky
RV – skupinová soutěž – slož básničku nebo písničku o ŠD
PV – výroba oblečků na Hawaii party
TV – hry dle výběru dětí, stopovaná

↑↑↑


