
Celoroční program družiny ve Stráži 
na školní rok 2017 - 2018 

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

Podzimní dekorace.  
Příprava na Drakiádu  
Jednoduché pohybové hry na hřišti, hry s míčem 
a s netradičními pomůckami.  
Zahájení celoroční hry (CH) v rámci eTwinningu: 
KOSMOTOUR PROXIMA – představení týmu  
a seznámení s partnery ze Slovenska, naučení 
česko-slovenské projektové hymny, příprava 
kosmonautů – část týmová 
 
 
ŘÍJEN 
Podzimní příroda – změny v přírodě, pozorování stromů, sběr přírodnin a jejich 
využití ve výtvarných činnostech. 
Příprava na strašidelný rej - Halloween (3. 11.), dekorace, dlabání dýní, masky 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – příprava kosmonautů – oblast fyzická 
 
LISTOPAD 
Základy společenských a stolních her. Taneční a rytmické hry. 
Debrujárské pokusy. 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – příprava kosmonautů – oblast psychologická 
 
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, betlém, výzdoba,… – vánoční dílničky) 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – příprava kosmonautů – oblast teoretická 
 
 
LEDEN 
Zimní radovánky - sáňkování, bruslení (dle podmínek). 
Hry s tužkou a papírem, stolní hry - turnaje  
Výrobky na zápis. 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA:  3 – 2 – 1 – START, průlet Sluneční soustavou 
 
 
ÚNOR 
Nesmírně vesmírný maškarní karneval - výroba masek, výzdoby. 
Masopustní zvyky 
Drobné pohybové šarády a hry. 
„Valentýnky“. 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – průlet Sluneční soustavou   
 



BŘEZEN 
Návštěva obecní a žákovské knihovny.  
Probouzející se jaro – vycházky do přírody  
Velikonoční vyrábění a velikonoční zvyky. 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – průlet Sluneční soustavou   
 
 
DUBEN 
Výrobky na zápis. 
Den Země.  
Čarodějnice – vyrábění, zvyky, hry. 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – Kam oko nedohlédne (fantazijní vesmír) 
 
KVĚTEN 
Smyslové vnímání přírody - hry a soutěže zaměřené na hmat, čich, zrak, chuť  
a sluch. 
Dárky ke Dni matek. 
Poznávání okolí Stráže. 
GO kurz – mezigalaktická olympiáda 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – Kam oko nedohlédne (fantazijní vesmír) 
 
 
ČERVEN 
Zábavné soutěže - Den dětí. 
Přírodovědné pokusy. Přenosný akvapark 
Kudy z nudy – co dělat o prázdninách 
CH: KOSMOTOUR PROXIMA – Návrat na ZEM, hodnocení projektu 
 
 
Celoročně: 
- v rámci družiny kroužek Šikovné ručičky a možnost docházky do kroužku MyslIQ (koná se 
v místnosti družiny). 
- probíhá eTwinningový projekt KOSMOTOUR PROXIMA ve spolupráci se Slovenskem (ZŠ 
ILAVA) - součástí tohoto programu je i plán přípravy a průběhu projektu (příloha) 
 
Celoroční plán je pouze rámcový, jednotlivé aktivity se mohou přesouvat a podle zájmu dětí 
obměňovat a doplňovat. 
 

 


