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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

ZÁŘÍ  

VVÍÍTTÁÁMMEE  NNOOVVÉÉ  KKAAMMAARRÁÁDDYY  
 Seznámení s naší školou a školní družinou 

 Seznámení se školním řádem, řádem školní družiny a školní jídelny 

 Poučení o bezpečném chování při cestě do školy, ze školy, ve ŠD, cestou do školní 

jídelny, ve ŠJ, v prostorách školy i mimo budovu, v tělocvičně, učebně PC, chodbách, 

cestě na WC, použití WC, při pobytu na hřišti, na školní zahradě 

 Dodržování  hygieny , upevňování  hygienických a společenských návyků ve ŠJ 

 Sebeobsluha , stolování  , kontrola  běžné  hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy 

 Adaptování se na školní prostředí 

 Vítání nových dětí ve ŠD – poznávání a upevňování nového kolektivu  

 Navazování přátelských vztahů za pomoci společenských her, aktivity podporující 

kamarádství 

 Upevňování společenských návyků mezi dětmi -  slušnost, zdvořilost, kázeň, vzájemná 

pomoc, ohleduplnost, přátelství 

 Péče o pořádek ve ŠD, správné zacházení s věcmi, úklid hraček, pomůcek, pracovního 

místa        

 Ohlédnutí za prázdninami, malování zážitků z prázdnin a společné povídání o nich 

 Vycházky do okolí školy – orientace v okolí  školy ,  osvojení si pravidel bezpečného 

pohybu ve městě, přecházení vozovky, chůze po chodníku, ve dvojicích 

 Relaxace při hudbě, poslech pohádek 

 23. 9. Podzimní  rovnodennost - pozorování přírody, povídání si, kreslení 

 28. 9. Den české státnosti - krátké, srozumitelné seznámení s tímto významným 

dnem, legenda o sv. Václavovi 

 Společná výzdoba ŠD  

 Sběr plodů podzimu a výrobky z nich 

 Hodnocení chování a práce ve ŠD za měsíc září 

 Zaměření se na dodržování zvýšené hygieny   -  časté a správné mytí rukou, 

dostatečné větrání 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

ŘÍJEN  

BBAARRVVYY  PPOODDZZIIMMUU  

 

 Dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel - časté a správné mytí rukou, 

časté větrání 

 Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat 

 Poznáváme nejbližší okolí školy 

 Získáváme kladný vztah k přírodě 

 Snažíme se porozumět změnám v přírodě 

 Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže 

 Vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat a ptáků) 

 Malujeme podzimní ovoce 

 Vyrábíme podzimní draky 

 Hrajeme přírodovědná pexesa, a vzdělávací hry, kvízy s danou tematikou 

 Poznáváme zeleninu, ovoce podle chuti a podle hmatu 

 Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamarády po hlase) 

 Četba pohádek, básniček, říkadel 

 Při pobytu na dvoře i v tělocvičně hrajeme pohybové a míčové hry a cvičíme 

 Hry na dětském hřišti – prolézačky 

 Výroba lapače snů 

 4. 10. Mezinárodní den zvířat- učíme se malovat zvířátka 

 Návštěva prodejny se zvířátky  

 31.10. Halloween – povídání o tomto svátku 

 Výroba výzdoby na Halloween, slavíme Halloween 

 Hodnocení chování a práce dětí ve ŠD za měsíc říjen 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

LISTOPAD  

SSPPAADDAANNÉÉ  LLIISSTTÍÍ  

 

 Hygiena, dodržování hygienických opatření , důkladné  mytí rukou, časté větrání 

 Upevňování vzájemné spolupráce, respektu k ostatním, rozvoj kladného vztahu k učení, 

ke škole, spolužákům 

 Mezilidské vztahy – učíme se toleranci, kamarádským vztahům, používání slovíček – 

prosím, děkuji atd. 

 Povídání o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě 

 Čtení o přírodě a jejích proměnách a o zvířatech 

 Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim 

 Povídáme si o zvířatech – co dělají, jak se připravují na zimu 

 Poznávání zvířat 

 Výtvarně tvoříme – malování podzimních stromů 

 Výroba ježka 

 Beseda o zdravé výživě a zdravém životním stylu 

 V časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin 

 Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní 

 Čtení knihy na pokračování – porozumění textu 

 Návštěva knihovny 

 Beseda s dětmi na téma „Moje oblíbená knížka nebo časopis“ 

 Vycházky do lesoparku Vodranty -  hod  šiškou na cíl 

 2.11. Dušičky – význam svátku, vzpomínka na zesnulé 

 11. 11. Svátek svatého Martina- malujeme Martina na bílém koni 

 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii - krátké a jednoduché seznámení s tímto 
významným dnem 

 Hodnocení chování a práce dětí ve ŠD za měsíc listopad 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

PROSINEC 

KKOOUUZZLLOO  VVÁÁNNOOCC  

 

 Dbáme na dodržování zvýšené hygieny , opakování  správného  mytí rukou, časté 

větrání 

 Mikulášské rejdění – vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly 

 Adventní čas – vyprávění o Adventu, vánočních zvycích a tradicích  

 Ježíškova pošta – dopis Ježíškovi 

 Vyprávění vánočních příběhů 

 Vánoční svátky u nás doma – zvyky a tradice 

 Čtení pohádek, příběhů a básniček s vánoční tématikou 

 Zdobení vánočních perníčků 

 Výroba vánočních ozdob 

 Zdobení vánočního stromečku 

 Zpívání vánočních koled 

 Výroba výrobků s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu 

 Návštěva vánoční výstavy  v  Diakonii Čáslav 

 Vycházky s vánoční atmosférou, prohlídka vánoční výzdoby ve městě 

 Pobyt venku, hry na sněhu a se sněhem 

 Posezení u vánočního stromečku 

 Hodnocení chování práce dětí za měsíc prosinec 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

LEDEN  

PPAANNÍÍ  ZZIIMMAA  KKRRAALLUUJJEE  

 Zaměřit se na správné dodržování hygieny – opakování správného mytí rukou, časté 

větrání 

 Vzpomínky na Vánoce - nejhezčí vánoční dárek a zážitek 

 Seznámení s lidovými pranostikami 

 Čtení knihy na pokračování 

 Vytváření obrázků se zimní tématikou 

 Deskové a konstruktivní hry 

 Hry v tělocvičně 

 Poučení o bezpečnosti při zimních hrách a sportech, hry na sněhu, koulovaná 

 Soutěžíme o největšího sněhuláka 

 Živočichové v zimě  - povídání  o zvířátkách, kteří přezimují v zimním spánku 

 Výroba dobrot pro ptáčky 

 Zdobení stromů jedlými ozdobami v okolí školy 

 Pozorování stop zvěře a ptáků ve sněhu 

 Pozorování změn v přírodě 

 Všímáme si stromů a rostlin, které jsou stálozelené a které jsou opadavé 

 „ Jak bacit bacila “ – o zdraví, nemocech a vitamínech, bakterie a viry na rukou 

 Vitamíny v ovoci a zelenině (připravujeme si ovocné a zeleninové saláty) 

 Rozhovory s dětmi o škole, co je úspěch – obavy z vysvědčení 

 1. ledna – Nový rok 
1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu 

 6. 1. Tři králové  (zvyky a obyčeje) 

 10.1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb – kreslíme, vyprávíme, zjišťujeme 
informace na PC 

 Hodnocení práce a chování žáků za měsíc leden 

mailto:marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, 
příspěvková organizace 

se sídlem Husova 526/15, Čáslav - Nové Město, 286 01 Čáslav 

 

 
 
 
 

  6 
 

 Základní škola Čáslav, příspěvková organizace  
                            tel.: 327 312 833 
e-mail: marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz 
                      www.zscaslav-husova.cz 

   

Zřizovatel: Středočeský kraj,                                                                
Zborovská 11, 150 21 Praha 5                                                                               

 
 

PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

 

ÚNOR 

ÚÚNNOORR  BBÍÍLLÝÝ  NNEEUUBBEERREE  NNÁÁMM  SSÍÍLLYY  

 
 Hygiena, dodržování zvýšených hygienických opatření , důkladné  mytí  rukou, časté 

větrání 

 Čtení zimních pohádek 

 Stolní hry a stavebnice 

 Hry na rozvoj logického myšlení 

 Volná hra dětí 

 Poslech a zpěv písní dle výběru dětí 

  Masopust – vyprávění o zvycích a tradicích 

 14. února - Svatý Valentýn – svátek zamilovaných 

 Výroba přáníček ve tvaru srdce 

 Hry s barvami – míchání, zapouštění, foukání, otisky 

 Plyšákový den – celodenní péče o svého plyšáka 

 Učíme se poznávat lidské tělo, jeho hlavní funkce  - prohlížení  knihy s Albi tužkou 

 Výroba karnevalových masek 

 Vycházky se zimní tématikou 

 Překonávání přírodních překážek při vycházce (skok, seskok, přelézání) 

 Hodnocení chování a práce dětí ve ŠD za měsíc únor 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

BŘEZEN  

JJAARROO  ŤŤUUKKÁÁ  NNAA  DDVVEEŘŘEE  

 

 Dodržování zvýšené hygieny, správné mytí rukou, časté větrání 

 Měsíc knihy-práce s knihou, čteme úryvky z oblíbených knih 

 Návštěva knihovny 

 Vyrábění záložky do knihy 

 Básničky a písničky s jarní tématikou, pranostiky o jaru 

 Jarní výzdoba ŠD a školy 

 Vycházky do přírody 

 Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin (sněženky, bledule, krokusy.) 

 Výroba jarních květin – různé techniky 

 Mistr v pexesu – zábavná soutěž 

 8.3. Mezinárodní den žen – výroba růžičky ze samotvrdnoucí  hmoty pro maminky, 

babičky… 

 20. 3. Jarní rovnodennost – první jarní den 

 21.3. Mezinárodní den loutkového divadla-vyrábíme loutky  

 22. 3. Světový den vody - téma vody, její nepostradatelnost, znečišťování, plýtvání 

 Hodnocení chování a práce dětí ve ŠD za měsíc březen 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

 

DUBEN  

ČČAASS  VVEELLIIKKOONNOOCC  

 
 Dodržování zvýšené hygieny – opakování nácviku správného mytí rukou, časté větrání, 

pobyt na čerstvém vzduchu 

 Vybarvování tematických omalovánek 

 Skládání zvířátek z papíru ( origami ) 

 Rozhovory mezi kamarády – učíme se naslouchat 

 Vycházky do přírody 

 Hry na dvoře, hřišti, tělocvičně 

 1.4. Den ptactva-návrat ptáků ze zimních krajin-poznáváme druhy 

 Výroba vlaštovky 

 9.4. Velikonoce 

 Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc 

 Velikonoční tvoření, velikonoční výzdoba družiny  

 22.4. Den Země-povídáme si o ekologii, chráníme přírodu, učíme se třídit odpad 

 28. 4. Světový den bezpečnosti – pravidla silničního provozu, poznávání značek 

 30.4. Čarodějnice – výtvarné ztvárnění 

 Kouzlení a zaříkávání – výroba čarodějného lektvaru 

 Hodnocení chování a práce dětí ve ŠD za měsíc duben 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

KVĚTEN  

ČČAASS  LLÁÁSSKKYY  AA  RROODDIINNYY  

 

 Dodržování zvýšené hygieny – opakování nácviku správného mytí rukou, časté 

větrání, pobyt na čerstvém vzduchu 

  Vycházky do přírody pozorování rostlin, zvířat a změn v přírodě  

 Pampeliškománie – pletení věnečků z pampelišek 

 Kreslení křídou na chodník 

 Míčové a pohybové hry na školním dvoře 

 Výroba rozkvetlých stromů, květin 

 Stolní a společenské hry 

 Povídání si o květnu jako o měsíci lásky  

 Čtení na pokračování 

 14.5. Den matek 

 Povídání o tom, co všechno pro nás maminky dělají a co pro nás znamenají 

 Výroba obrázku pro maminku 

 15.5. Mezinárodní den rodiny 

 Povídání o rodině - kdo všechno do ní patří, jak si vzájemně pomáháme 

 Povolání rodičů- pantomima, výtvarné zpracování 

 Hodnocení chování a práce dětí ve ŠD za měsíc květen 
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PLÁN 
 PRÁCE  

ŠD 

 

ČERVEN  

PPRRÁÁZZDDNNIINNYY  JJSSOOUU  SSKKOORROO  TTAADDYY  

 
 Dodržování zvýšených hygienických pravidel, správné mytí rukou, časté větrání a pobyt 

na čerstvém vzduchu 

 1.6. Den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěží 

 18.6.  Den otců 

 Výroba dárečků pro tatínky 

 Posilování tělesné zdatnosti sportováním 

 Osvojení zásad fair- play,správného sportovního chování 

 Šipkovaná 

 Na vycházkách zdokonalujeme a procvičujeme chování na chodníku, na silnici, na 

přechodech, při nákupech, v dopravních prostředcích 

 Hry dle vlastního výběru  

 Oprava her, třídění stavebnic, úklid školní družiny 

 Rozloučení se školním rokem a kamarády 

 Těšíme se na prázdniny, vyprávíme si o prázdninových plánech 

 Bezpečnostní pravidla o prázdninách 

 Hodnocení chování a práce dětí ve ŠD za měsíc červen  

 

Zpracovala: Jana Adamcová 
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