
Celoroční program družiny ve Stráži 
na školní rok 2015 / 2016 

 
ZÁŘÍ 
Seznámení dětí s činností ŠD. 
Podzimní dekorace. Příprava na Drakiádu. 
Jednoduché pohybové hry na hřišti, hry s míčem, s netradičními pomůckami, 
rytmické hry  

Zahájení celoroční hry (CH) v rámci eTwinningu: Račte vstoupit - VÍTEJTE 

V CIRKUSE (cirkusová hymna, pochod, tvorba poutačů, plakátů ...) 

 
ŘÍJEN 
Podzimní příroda – změny v přírodě, pozorování stromů, sběr přírodnin, využití ve 
výtvarných činnostech.  
Halloween – dekorace, dlabání dýní, strašidelné masky  

CH: Račte vstoupit - KOUZLA A ČÁRY (společný zásobník krátkých videí s názvem 

"Kouzelná škola", jednoduché fyzikální pokusy prezentovány jako kouzla a čáry) 
 
LISTOPAD 
Základy aerobiku a taneční hry. 
Výroba stolní hry. 
Debrujárské pokusy 

CH: Račte vstoupit - ŠAŠOVINKY (výtvarně a literární zpracována téma klaunů, 

šašků, mimů, tvorba humorných scének, gagů, vtipů ...) 
 
PROSINEC 
Tradiční Mikulášská besídka. 
Vánoční vyrábění (přáníčka, dárečky, na Vánoční jarmark, betlém, výzdoba,...). 
Černé hodinky se zpíváním koled, s četbou a vyprávěním 
o vánočních zvycích, příprava na Vánoční zpívání 

CH: Račte vstoupit - ZVÍŘECÍ UMĚLCI (zvířata v cirkusu, tvorba básní, živé leporelo, 

Svoboda zvířat - etické aspekty, práva zvířat - vývoj a historie, porovnání v minulosti a dnes 
...) 
 
LEDEN 
Zimní radovánky - sáňkování, bruslení (dle podmínek). 
Hry s tužkou a papírem, stolní hry - turnaje  
Výrobky na zápis. 

CH: Račte vstoupit - V ŘÍŠI AKROBACIE (nácvik jednoduchých akrobatických 

cviků, pokusy s rovnováhou předmětů, tvorba knihy s názvem "Akrobatická abeceda" - 
pomocí změny polohy znázornit tvary jednotlivých písmen + prstová abeceda ...) 
 
ÚNOR 
Tradiční maškarní karneval - výroba masek, výzdoby, masopustní zvyky. 
Drobné pohybové šarády a hry. 
„Valentýnky“. 

CH: Račte vstoupit - CIRKUSOVÝ ORCHESTR (poznávání hudebních nástrojů, 

výroba vlastních, hra na ně ...) 
 



BŘEZEN 
Návštěvy obecní a žákovské knihovny. Výstava knížek – „Má nejoblíbenější kniha“ 
Velikonoční vyrábění (výrobky na prodej) 
a velikonoční zvyky. 

CH: Račte vstoupit - NENÍ CIRKUS JAKO CIRKUS (cirkus v literatuře a umění, 

vlastní texty s cirkusovou tématikou) 
 
DUBEN 
Probouzející se jaro – vycházky do přírody. Den Země.  
Příprava májky a čarodějnického reje. 

CH: Račte vstoupit - ZE ZÁKULISÍ (tvorba rekvizit, kulis, šití kostýmů, stavba šapitó 

...) 
 

KVĚTEN 
Smyslové vnímání přírody - hry a soutěže zaměřené na hmat, čich, zrak, chuť  
a sluch. 
Dárky ke Dni matek. 
Poznávání okolí Stráže. 

CH: Račte vstoupit - O PŘESTÁVCE (vození na koních, fotografování se zvířaty, 

cirkusovými atrakcemi, výroba a prodej klaunských nosů, papírových květin, světélkujících 
hraček pro děti ...) 
 
ČERVEN 
Zábavné soutěže - Den dětí. 
Přírodovědné pokusy. 
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách 

CH: Račte vstoupit – ZDRAVOTNÍ KLAUN, PŘEDSTAVENÍ? 

 
 


