
Celoroční program družiny ve Stráži 
na školní rok 2016 - 2017 

 
 
ZÁŘÍ 
Seznámení dětí s činností ŠD (BOZP, Vnitřní řád ŠD) 

Podzimní dekorace.  
Příprava na Drakiádu (23. 9.) 

Jednoduché pohybové hry na hřišti, hry s míčem 
a s netradičními pomůckami.  
Zahájení celoroční hry (CH) v rámci eTwinningu: 
Tři pátrači – představení týmu a seznámení 
s partnery ze Slovenska a Polska 
 
 
ŘÍJEN 
Podzimní příroda – změny v přírodě, pozorování stromů, sběr přírodnin, využití ve 
výtvarných činnostech.  
Den otevřených dveří – akce pro rodiče a děti (24., 25. 10.) 
CH: Tři pátrači – pátrání v oblasti literatury – tvorba LEXIKONU 
POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ, seznámení s oblastí VYNÁLEZŮ 
 
LISTOPAD 
Základy aerobiku a taneční hry. 
Halloween – dekorace, dlabání dýní, strašidelné masky, příprava na Strašidelný rej 
(4.11.) 
Debrujárské pokusy – Koumálek nejen na kroužku 
CH: Tři pátrači – pátrání v oblasti literatury – tvorba LEXIKONU 
POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ, „koumáme“ v oblasti VYNÁLEZŮ  
 
 
PROSINEC 
Adventní čas – „černé hodinky“ se zpíváním zimních, vánočních písní a  koled, 
s četbou a vyprávěním o vánočních zvycích, tematické dny (Barbora, Mikuláš, 
Lucie…) 
Vánoční vyrábění (přáníčka, dárečky, na Vánoční jarmark, betlém, výzdoba,...). 
CH: Tři pátrači – pátrání v oblasti literatury – tvorba LEXIKONU 
POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ, „koumáme“ v oblasti VYNÁLEZŮ  
 
 
LEDEN 
Zimní radovánky - sáňkování, bruslení (dle podmínek). 
Hry s tužkou a papírem, stolní hry - turnaje  
Výrobky na zápis. 
CH: Tři pátrači – pátrání v oblasti literatury – tvorba LEXIKONU 
POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ, „koumáme“ v oblasti VYNÁLEZŮ  
 
 
 
 



ÚNOR 
Tradiční maškarní karneval - výroba masek, výzdoby, masopustní zvyky. 
Drobné pohybové šarády a hry. 
„Valentýnky“. 
CH: Tři pátrači – další pátrání v rámci projektu 
 
 
BŘEZEN 
Návštěvy obecní a žákovské knihovny.  
Výstava knížek – „Má nejoblíbenější kniha“ 
Probouzející se jaro – vycházky do přírody  
CH: Tři pátrači – další pátrání v rámci projektu 
 
 
DUBEN 
Velikonoční vyrábění (výrobky na prodej) a velikonoční zvyky. 
Den Země.  
Příprava májky a čarodějnického reje. 
CH: Tři pátrači – další pátrání v rámci projektu 
 
KVĚTEN 
Smyslové vnímání přírody - hry a soutěže zaměřené na hmat, čich, zrak, chuť  
a sluch. 
Dárky ke Dni matek. 
Poznávání okolí Stráže. 
CH: Tři pátrači – další pátrání v rámci projektu (Rodinný projekt) 
 
ČERVEN 
Zábavné soutěže - Den dětí. 
Přírodovědné pokusy. 
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách 
CH: Tři pátrači – další pátrání v rámci projektu a hodnocení 
 
 
Celoročně: 
V rámci družiny dva „kroužky“ – výtvarný a Koumálek (KMD) 
Probíhá eTwinningový projekt „Traja pátrači“ („Tři pátrači“) ve spolupráci se Slovenskem a 
Polskem - v jeho rámci tvorba  
LEXIKONU  NEJ POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ 
• NEJsilnější pohádková bytost 
• NEJjvtipnější pohádková bytost 
• NEJzlomysLnejšÍ pohádková bytost 
• NEJjlínější pohádková bytost 
• NEJmoudřejší pohádková bytost 

• NEJhloupější pohádková bytost 
• NEJkrásnější pohádková bytost 
• NEJstrašidelnější pohádková bytost 
• NEJmenší pohádková bytost 
• NEJvětší pohádková bytost 

 

DATABÁZE NEJ VYNÁLEZŮ 
• NEJznámější národní vynálezy 
• NEJlepší školní vynálezy 
• NEJlepší rodinné vynálezy 
 
Případně znovuzapojení do mezinárodního projektu The European Chain Reaction 
(Řetězová reakce) – listopad 2016 až únor 2017 


