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Úvod 

 

 
Pro chod školní družiny byl vypracován základní školní vzdělávací program s vytyčením 

hlavním tematických okruhů, které budou realizovány v průběhu roku. Školní družinu, jejíž tematický 
plán je postaven na stálém uplatňování zážitkové metody a stálého postupného získávání 
všeobecného přehledu, povede v I. oddělení Bc. Sabina Juránková a ve II. oddělení Mgr. Romana 
Pohunková. 
Při našem společném trávení času v rodinném prostředí naší Dobré nálady se zaměříme především 
na rozvoj komunikace a spolupráce mezi všemi zúčastněnými, budeme si upevňovat společenská 
pravidla chování, dodržovat pravidla silničního provozu, učit se komunikovat s ostatními lidmi, 
poznávat naše město, naši vlast, náš kontinent i celý svět. Pokud nám to počasí dovolí, budeme si 
nejvíc povídat a pohybovat se venku, v přírodě. Tam můžeme kreslit, tvořit, cvičit, tančit, zpívat – 
zkrátka vše, čím bychom se mohli zabavit i ve třídě, ale proč nevyběhnout do přírody, když je tak 
krásná, a tak zdravá! 
 

Vše, co budeme v družině podnikat, bude provázáno s výukou školního předmětu Prvouka. 
 

V průběhu školního roku budou do jednotlivých měsíců rozpracována formou projektů dílčí 
témata, která vycházejí ze Školního vzdělávacího programu školní družiny. Na realizování projektů se 
budou podílet paní učitelky a všechny děti, zapojíme výtvarné a pohybové aktivity, procvičíme naši 
zručnost, budeme si co nejvíc povídat a poznávat a probírat věci a události, které se kolem nás dějí.  

 
Celý školní rok nás bude provázet téma filmu a filmové pohádky a naše celoroční snažení 

završíme krátkým filmovým představením, které bude tvořit ucelený pohled na společně strávený čas 
ve školní družině. 
 

Věříme, že v naší družině získáme spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků! 
Těšíme se na krásné zážitky s našimi prvňáky, druháky a třeťáky! 
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Tematický plán pro školní družinu – Soukromá základní škola  
Dobré nálady pro školní rok 2021/2022 

 

ZÁŘÍ – Hola, hola, škola volá! 

Téma Lidé kolem nás – Společenské chování, Kamarádi a spolužáci 
Místo, kde žijeme – Chováme se bezpečně a zodpovědně 
Člověk a jeho bezpečnost – Integrovaný záchranný systém 
Rozmanitost přírody – Pravidla chování v přírodě; Životní prostředí 
 

Projekty Nový školní rok – pravidla školní družiny – pravidla chování, etiketa, stolování, 
bezpečnost při činnosti družiny v budově školy i mimo ni 
 
Kamarádi a spolužáci – seznamujeme se, poznáváme se navzájem, učíme se komunikaci, 
vzájemnému respektu a toleranci 
 
Dopravní výchova – dopravní značky a předpisy, městská hromadná doprava, cestování  
a chování v MHD, frekventovaná a nebezpečná místa v Olomouci  
 
Integrovaný záchranný systém – informace o jednotlivých složkách IZS, kontakty na 
jednotlivé složky, případy nutnosti a potřeby zásahu IZS, dopady zneužití IZS 
 
V pohybu s Dobrou náladou – sportovní hry a soutěže, aktivity venku, vycházky a výlety 
 

Výstup Na začátku nového školního roku si společně vysvětlíme, jak se máme v družině chovat 
bezpečně a zodpovědně, abychom se vyvarovali případným nepříjemným situacím či 
zraněním.  
Zaměříme se také na vzájemné poznávání, komunikaci a spolupráci, protože se všichni 
chceme cítit ve družině příjemně a dobře spolu vycházet. 
Na ulicích se umíme orientovat v dopravních značkách, známe předpisy, které se nás jako 
chodců týkají a víme, kde se v Olomouci nacházejí místa, kde musíme zvýšit svoji 
pozornost a být opatrní.  
Známe všechny složky integrovaného dopravního systému a také známe jejich telefonní 
čísla. Návštěva HZS Olomouckého kraje. 
Povídáme si o významných a mezinárodních dnech (28. září - sv. Václav). 
V září je venku ještě hezky, proto využíváme příjemného počasí k pobytu venku. 

 

ŘÍJEN – Kamera, akce, začínáme! 

Téma Lidé kolem nás – Moje rodina 
Lidé a čas – Denní režim; Zvyky a tradice 
Člověk a jeho zdraví – Pohyb a zdraví 
 

Projekty Filmový projekt – seznámení s celoročním tématem, povídání na téma film, návštěva 
filmového představení 
 
Moje rodina – povídáme si o rodině, nosíme fotografie a videa z doby, kdy jsme byli malí, 
tvoříme společný plakát na památku  
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Jak to chodí u nás doma – zvyky a tradice naší rodiny, náš denní režim, společné koníčky  
a záliby 
 
Ve zdravém těle zdravý duch – sportovní hry a soutěže, aktivity venku, vycházky a výlety, 
podzimní olympiáda 
 

Výstup Na začátku měsíce si povíme, co bude naší celoroční činností. Podíváme se do světa filmu, 
seznámíme se s filmovým prostředím, dozvíme se, kdo je kdo u filmu (režisér, scénárista, 
kameraman a další důležité osoby) a také společně navštívíme filmové představení 
v blízkém kině.  
Víme, jak je důležité trávit čas s rodinou, mít společné zážitky a vzpomínky. Povídáme si  
o rodině, umíme pojmenovat různé příbuzenské vztahy. Zmíníme také, že není vždy 
samozřejmostí vyrůstat ve vlastní rodině (dětské domovy a náhradní rodinná péče). 
Nahlédneme spolu i do denního režimu každého z nás a představíme si zvyky a tradice, 
které s rodinou dodržujeme. 
Pokud nám počasí dovolí, sportujeme, soutěžíme a hrajeme si venku, navštěvujeme 
městské parky a hřiště. 
Povídáme si o významných a mezinárodních dnech (28. říjen – Den vzniku samostatného 
československého státu). 

 
LISTOPAD – Ať žijí duchové 
Téma Lidé a čas – Magické pověsti a legendy; Strašidelné hrady a zámky 

Rozmanitost přírody – Krásy podzimní přírody 
Člověk a jeho zdraví – Sportem ku zdraví 
 

Projekty Škola čar a kouzel – kouzla a čáry, kouzelné lektvary, lexikon kouzel 
 
Strašidla a duchové – pověsti, legendy, tajemné příběhy 
  
Podzimní příroda – pozorujeme změny v podzimní přírodě, pracujeme s encyklopediemi  
a atlasy, vyrábíme z přírodních materiálů 
 
Pečujeme o své zdraví – toulky podzimní přírodou  
 

Výstup V souvislosti s naším filmovým projektem zhlédneme film, který bude korespondovat 
s magickou atmosférou listopadových dní. Naši školní družinu přeměníme na školu čar  
a kouzel a vyzkoušíme si, jaké je to být malým kouzelníkem a kouzelnicí. Uvaříme si 
kouzelné lektvary, vyrobíme si kouzelnické hůlky a stvoříme si svůj vlastní lexikon kouzel. 
Přeneseme se do tajemného světa pověstí a legend. 
Podzim už je v plném proudu, a tak si naplno užíváme podzimní Olomouce. Povídáme si  
o přípravě zvířátek na zimu, jako je například stěhování ptáků nebo ukládání zvířátek 
k zimnímu spánku. Pracujeme také s encyklopediemi a atlasy, vyhledáváme zajímavosti  
a získáváme nové informace.  Touláme se podzimní přírodou a trávíme čas venku. 
Podzim a listopad nám přinášejí i další zajímavé svátky, na které nemůžeme zapomenout, 
jako Dušičky a Halloween.  
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PROSINEC – O vánoční hvězdě 
Téma Lidé a čas – Vánoční zvyky a tradice u nás i ve světě 

Místo, kde žijeme – Vánoční Olomouc 
Rozmanitost přírody – Střídání ročních období; Příchod zimy 
Člověk a jeho zdraví – Zdravá výživa; Prevence onemocnění  
 

Projekty Adventní čas a Vánoce – tajemné postavy adventu, původ vánočních svátků, jak se slaví 
svátky u nás a ve světě, koledy a vánoční písně, vánoční zvyky a tradice 
 
Olomouc v čase vánočním – návštěva vánočních trhů, procházka vánočně vyzdobenou 
Olomoucí, Ježíškovy dílny a živý betlém na Horním náměstí, olomoucké kostely a výstava 
betlémů 
 
Vánoční nadílka pro ptáčky – výroba krmítek  
 
Zdravé stravování o Vánocích – zdravé vaření a pečení, alternativní varianty klasických 
vánočních jídel  
 

Výstup Měsíc prosinec přivítáme filmem s vánoční tematikou. S dětmi si připomeneme 
nejznámější vánoční pohádky a filmy, nahlédneme také za divadelní oponu a vyzkoušíme 
si zahrát improvizované scénky z těchto příběhů. 
Těšíme se na Vánoce, zpíváme a posloucháme vánoční koledy a písně. Podíváme se také 
do cizích zemí, abychom si připomněli, že se Vánoce mohou slavit i jinak než u nás. 
V naší družině si vytvoříme vánoční atmosféru, vyrábíme přáníčka, adventní věnce  
a svícny, zdobíme stromeček a perníčky. 
Podnikáme vycházky do vánočního centra Olomouce i do přilehlých částí, kde si můžeme 
kromě vánočního stromečku prohlédnout například i živý betlém, vyzdobené kostely  
a budovy.  
Důležité je v zimě myslet také na zvířátka, a tak ptáčkům vyrobíme krmítka. 
Nezapomínáme ani naše zdraví, proto si povídáme o zdravé stravě během svátků  
a zkusíme si vyrobit zdravé varianty vánočního cukroví. 

 
LEDEN – Doba ledová 
Téma Rozmanitost přírody – Rozmanitosti živé i neživé přírody v zimě; Zvířata v zimě 

Lidé a čas – Zvyky a tradice 
Člověk a jeho zdraví – Pohyb a zdraví; Prevence onemocnění 
 

Projekty Povídáme si o vánočních prázdninách – s dětmi si povídáme, jak jsme strávili Vánoce a co 
jsme dostali od Ježíška, svátek Tří králů 
 
Animovaný film v hlavní roli – představujeme si animovaný film 
 
Jsme zdraví a fit – zimní sporty a vycházky do zimní přírody, věnujeme se prevenci 
onemocnění, která nás v zimě nejčastěji trápí 
 

Výstup Po vánočních svátcích se spolu opět setkáváme ve škole, kde si všichni navzájem 
sdělujeme svoje zážitky z prázdnin. Nezapomínáme ani na svátek Tří králů a tříkrálovou 
sbírku.  
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V rámci celoročního projektu nás v lednu bude provázet animovaný film, dozvíme se něco 
o tom, jak tyto filmy vznikají, seznámíme se s významnými tvůrci ze světa animovaného 
filmu a také samozřejmě některé z těchto filmů zhlédneme. 
Ani v lednu nezapomínáme na své zdraví a tentokrát se zaměříme na prevenci typických 
onemocnění, která nás v zimě trápí. 
Věnujeme se také zimním sportovním aktivitám, užíváme si sněhu a krás zimní přírody. 
Povídáme si o dalších významných a mezinárodních dnech. 

 

ÚNOR – Cesta do pravěku 
Téma Rozmanitost přírody – Pracujeme s encyklopediemi a knihami; Poznáváme živočichy  

a rostliny 
 
Lidé a čas – Pravěk a život v pravěku 
 
Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů 
 
Místo, kde žijeme – Naše město v dobách pravěku 
 

Projekty Vznik Země – vysvětlíme si, jak vznikla naše planeta; Velký třesk 
 
Dinosauři a jiní pravěcí tvorové – seznámíme se s jednotlivými geologickými obdobími  
a ukážeme si, jací tvorové obývali jako první naši Zemi 
 
Vznik a vývoj lidstva – povíme si o evoluční teorii a také o dlouhém procesu vývoje, který 
nás přivedl až k dnešní podobě člověka 
 
Malí archeologové – ukážeme si nejznámější archeologická naleziště na Moravě 
 

Výstup V únoru budeme společně cestovat do pravěku. Podíváme se na to, jak vznikla naše 
planeta, vydáme se také za prvními obyvateli Země. Společně budeme objevovat 
jednotlivá geologická období, navštívíme pravěké lovce v jejich obydlích a zkusíme si také 
vyrobit pravěké zbraně a nástroje. Zahrajeme si na malé archeology, vydáme se po 
stopách významných osobností české archeologie a ukážeme si nejznámější archeologická 
naleziště na Moravě.  
Pokud nám zbude čas, navštívíme archeologickou expozici ve Vlastivědném muzeu. 
V souvislosti s naším projektem si pustíme film s pravěkou tematikou. 
Nezapomeneme ani na významné dny v únoru. 
Samozřejmě také trávíme čas venku při sportovních aktivitách. 

 

BŘEZEN – Návrat do budoucnosti 
Téma Lidé kolem nás – Sdělovací prostředky 

Člověk a jeho bezpečnost – Nebezpečí médií a internetu; Sociálně patologické jevy 
Rozmanitost přírody – Příroda se probouzí 
 

Projekty Jarní příroda – první jarní den, probouzení přírody ze zimního spánku, změny v přírodě na 
jaře 
 
Moderní doba, moderní svět – povídáme si o tom, jak se svět kolem nás vyvíjí a mění, jak 
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se žilo dříve a jak vnímáme současný svět 
 
Pohled do budoucnosti – roboti a robotika 
 
Sdělovací prostředky – zdůrazníme si nebezpečí internetu a sociálních sítí a rizika 
moderních technologií 
 

Výstup S prvními slunečními paprsky a příchodem jara si povídáme o jarní přírodě, sledujeme, jak 
se příroda probouzí ze zimního spánku a užíváme si prvních teplých jarních dní venku. 
Mimo jiné se jaru věnujeme i po výtvarné stránce. 
V březnu nás také čeká další téma z našeho projektu, ve kterém se budeme věnovat nejen 
moderním technologiím, ale také rizikům, která jsou s nimi spojeny. Společně také 
nahlédneme do budoucnosti do světa robotiky a do našich představ o budoucím světě. 
Rozebereme si také filmový žánr SCI-FI a seznámíme se s nejznámějšími osobnostmi z této 
oblasti. 
Také v březnu se zaměříme na významné a mezinárodní dny. 

 

DUBEN – Zachraňte Willyho 
Téma Lidé a čas – Velikonoční zvyky a tradice  

Rozmanitost přírody – Dodržujeme pravidla chování v přírodě; Čisté životní prostředí 
Člověk a jeho zdraví – Pohyb a zdraví; Radost z pohybu 

Projekty Velikonoce – vzpomene si na tradiční velikonoční zvyky, vyrobíme velikonoční výzdobu  
a vyzkoušíme si uplést pomlázku 
 
Den Země – oslavujeme planetu Zemi a prohlubujeme si náš vztah k přírodě a životnímu 
prostředí  
 
Máme rádi zvířata – popovídáme si o ohrožených druzích zvířat a také o našich domácích 
mazlíčcích 
 
Zvířata ve filmových rolích – slavní zvířecí „herci“ a filmy o zvířatech 
 

Výstup Velikonoce jsou za dveřmi, je na čase se o nich dozvědět co nejvíce. Povídáme si tedy  
o velikonočních svátcích, o jejich vzniku, tradicích a zvycích.  
V dubnu společně oslavujeme také Den Země, proto si připomínáme, jak je důležité 
chránit životní prostředí a také to, jak bychom se měli k přírodě a ke zvířátkům chovat. 
V tomto měsíci budou hrát hlavní roli právě naši zvířecí kamarádi. Popovídáme si  
o ohrožených druzích zvířat, uvědomíme si, že je důležité zvířata chránit a že kvůli zásahu 
člověka jsou bohužel některé druhy živočichů úplně vyhubeny. Nahlédneme také do 
Červené knihy ohrožených druhů a zmíníme důležité české i světové organizace na 
ochranu zvířat a přírody. Pozornost budeme věnovat také našim domácím mazlíčkům, 
ukážeme si jejich fotografie a pobavíme se veselými historkami s nimi. 
Můžeme společně navštívit ZOO Olomouc na Svatém Kopečku.  
Protože zvířátka si zahrála také v mnoha filmech, představíme si nejznámější zvířecí 
„herce“ a samozřejmě si pustíme také filmy, kde se tito chlupatí aktéři objevili. 
Venku už je teplé počasí, proto vyrážíme do přírody, do parků a na hřiště. 
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KVĚTEN – Olomouc v naší režii 
Téma Místo, kde žijeme – Známe své město; Známe naši vlast  

Lidé kolem nás – Kamarádi a spolužáci 
Lidé a čas – Zvyky a tradice 
 

Projekty Historické město Olomouc – poznáváme historii města, symboly a dominanty, pracujeme 
s plány města a učíme se v nich orientovat  
 
Dokumentární filmy – vznik a vývoj dokumentárního filmu, významní tvůrci  
 
Náš vlastní dokument – podílíme se na tvorbě vlastního dokumentárního filmu  
o Olomouci  
 
Den matek – vyrábíme drobné dárečky pro maminky  
  

Výstup Květen se ponese v duchu poznání Olomouce. Společně budeme prozkoumávat historii 
města, symboly a zajímavosti. Budeme také pracovat s plánem města, učit se dle něj 
orientovat a poznávat zajímavé olomoucké dominanty. 
Tento měsíc se kromě tématu Olomouce budeme věnovat i oblasti dokumentárního 
filmu. Popovídáme si o tom, jak tento žánr vznikl a jak tvorba takového filmu vypadá. 
Připomene si zajímavé osobnosti, které se těmto filmům věnují. Zkusíme si také vytvořit 
vlastní dokumentární film o Olomouci, ve kterém budeme sami účinkovat. 
V tomto měsíci nás také čekají významné dny, kdy hlavně neopomíjíme Den matek. Pro 
maminky vyrobíme drobné dárečky a přáníčka.  
Pokud bude květnové počasí přívětivé, budeme se snažit trávit co nejvíce času venku. 

 

ČERVEN – Dobrá nálada – Zvonec a konec 
Téma Místo, kde žijeme – Známe naši vlast, Známe své město; Poznáváme svět 

Lidé a čas – Náš denní režim; Povinnosti a zábava 
Rozmanitost přírody – Člověk a příroda 
Člověk a jeho zdraví – Pohyb a zdraví 
Člověk a jeho bezpečnost – Osobní bezpečí 
 

Projekty Těšíme se na prázdniny – připomínáme si zásady bezpečného chování v létě, povídáme si 
o nejrůznějších nebezpečích, která na nás mohou během letních prázdnin čekat 
 
Multikulturní výchova – poznáváme jiné rasy, kultury a tradice, učíme se toleranci 
k odlišnostem a respektu k druhým  
 
Dobrá nálada ve filmu – z krátkých videí, která jsme v průběhu celého roku natočili, 
vytvoříme náš výsledný film a společně si připomeneme, na čem jsme celý rok pracovali  
a co jsme se naučili 
 
Sportem k dobré náladě – sluníčko krásně svítí a hřeje, a proto trávíme čas co nejvíce 
venku, na hřištích, vycházkách nebo v parku 
 

Výstup Prázdniny už klepou na dveře, těšíme se na volné dny a hry venku, proto si společně 
opakujeme zásady bezpečného chování, abychom v různých situacích neohrozili zdraví 
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své a ostatních a abychom se vyhnuli nebezpečným úrazům. Také diskutujeme  
o důležitost obezřetného chování při setkání s neznámými lidmi.  
Léto přeje cestování a poznávání naší vlasti i jiných zemí. Povídáme si společně o cizích 
zemích, jejich obyvatelích a zvláštnostech různých národů. Vysvětlíme si, co je tolerance, 
respekt a úcta k lidem. Můžeme společně také ochutnat nejrůznější exotické ovoce  
a cizokrajné speciality. Na mapě si ukážeme, které země jsme navštívili nebo bychom si 
přáli navštívit. 
Naše celoroční snažení a svědomitou práci završíme výsledným filmem vytvořeným 
z videí, která jsme natáčeli během celého školního roku. V nich jsme pečlivě 
zaznamenávali všechny důležité okamžiky. Náš film je na světě a můžeme pozvat celou 
školu na slavnostní premiéru, abychom se společně pobavili a připomněli si, co jsme 
všechno prožili a zažili. 
Protahujeme si také těla a trávíme většinu času venku, soutěžíme v týmových sportovních 
kláních, hrajeme míčové hry, pořádáme pikniky, vyhříváme se na sluníčku a těšíme se na 
prázdniny. 

 


