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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, povedou 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.
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 2022/2023

ZÁŘÍ – Poznáváme svět
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Prevence, Kamarádi a spolužáci
Místo, kde žijeme – Známe své město, Dopravní výchova
Člověk a jeho bezpečnost – Osobní bezpečí, Integrovaný záchranný systém
Pravidla školní družiny – ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom šetřili zdraví
svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře. Umíme pozdravit, požádat,
poděkovat, omluvit se, neskáčeme nikomu do řeči. Spory mezi sebou řešíme přátelskou
dohodou, abychom si neubližovali.
Kamarádi a spolužáci – seznamujeme se, poznáváme se navzájem, vytváříme si svým
chováním dobré vztahy se spolužáky a kamarády, umíme si navzájem poradit a pomoci
Olomouc – známe své město – učíme se orientovat v našem městě, podnikáme vycházky
do okolí školy, známe pravidla silničního provozu a poznáme dopravní značky, chováme se
zodpovědně, povídáme si o zásadách bezpečného chování na ulici i ve škole, abychom
v různých situacích neohrozili sebe ani ostatní, seznamujeme se s důležitými institucemi
Policie ČR, Záchranná služba, Hasičský záchranný sbor – kontakt, rozdělení a jejich úlohy,
případy žádosti o pomoc, případy nutnosti výjezdu, vybavení hasičů a záchranářů,
povídání s hasičem, záchranářem nebo policistou, návštěva dopravního hřiště

Výstup

Významné dny v září: 23. 9. – Mezinárodní den neslyšících; 28. 9. - Den české státnosti
(sv. Václav)
S novým školním rokem se společně domluvíme na pravidlech chování, která budeme ve
školní družině dodržovat, abychom předešli nepříjemným situacím a zraněním.
Seznámíme se navzájem, poznáme nové spolužáky a kamarády. Učíme se vzájemné
komunikaci, spolupráci a respektu.
Poznáváme společně naše město, učíme se orientaci v ulicích a podnikáme vycházky do
okolí.
Charakterizujeme jednotlivé složky IZS, opakujeme si postupy chování v situacích
ohrožení a vyrobíme si společně plakát, na kterém si vyznačíme všechna telefonní čísla
dotyčných institucí a jejich základní znaky. Spolu také navštívíme dopravní hřiště.
Hovoříme o významných a mezinárodních dnech.

ŘÍJEN – Tajemná krása Evropy
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů, Nejsme všichni stejní
Lidé a čas – Zvyky a tradice
Člověk a jeho zdraví – Sportem ku zdraví
Místo, kde žijeme – Známe naši vlast
Svět na dlani – seznámení s celoročním tématem, povídáme si o zákoutích jednotlivých
světadílů
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Evropa – náš kontinent – charakteristika, obyvatelé, fauna a flora, památky, zajímavosti,
zvyky a tradice Evropanů, významné osobnosti, kultura a jazyky
Máme rádi pohyb – vycházky a výlety, sportování a hry venku, relaxační cvičení, orientace
v prostředí

Výstup

Významné dny v říjnu: 1. 10.- Mezinárodní den hudby; 20. 10. – Den stromů; 28. 10. –
Den vzniku samostatného československého státu
Na začátku měsíce odhalíme téma naší celoroční práce. Společně budeme cestovat po
celém světě, navštívíme jednotlivé světadíly, dozvíme se spoustu nových a zajímavých
informací o zemích bližších i vzdálených, ochutnáme cizokrajné kuchyně a zahrajeme si na
turisty. Než vyrazíme na cestu za poznáním, vyrobíme si cestovní pasy, abychom si
zaznamenali všechna zajímavá místa, která navštívíme.
Naší první zastávkou bude Evropa a evropské státy.
Za příznivého počasí sportujeme, soutěžíme a hrajeme si venku, navštěvujeme městské
parky a hřiště.
Věnujeme se významným a mezinárodním dnům.

LISTOPAD – Křížem krážem Asií
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů, Nejsme všichni stejní
Lidé a čas – Zvyky a tradice
Člověk a jeho zdraví – Pohyb a zdraví, Zdravá výživa
Rozmanitost přírody – Člověk a příroda
Asie, největší světadíl – charakteristika, obyvatelé, fauna a flora, památky, zajímavosti,
zvyky a tradice obyvatel Asie, významné osobnosti, kultura a jazyky
Rasy a národy – kultura, zvyky a chování jednotlivých národů, světové jazyky, významné
historické události, starověké civilizace
Podzimní radovánky – podzimní příroda – co se děje v rostlinné a živočišné říši
s nástupem nového ročního období, počasí a jeho proměnlivost
Cesta ke zdraví – lidské tělo, zdravá výživa a civilizační onemocnění

Výstup

Významné dny v listopadu: 2. 11. – Památka zesnulých; 16. 11. - Mezinárodní den
tolerance; 17. 11. – Den boje studentů za svobodu a demokracii
Na naší další cestě se zastavíme v Asii. Pomocí obrázků poznáváme příslušníky různých
národů, povídáme si o jejich způsobu života a chování. Seznámíme se s minulostí
i současností tohoto největšího kontinentu. Budeme pracovat s mapou, atlasem i knihami
a dozvíme se spoustu zajímavostí o jednotlivých asijských státech.
Vládu naplno převzal podzim, a tak si užíváme podzimní přírodu. I přesto, že už je venku
sychravé počasí, nás neopouští dobrá nálada a družinová odpoledne trávíme venku.
Sbíráme podzimní plody a přírodniny, které využíváme k hraní, zkoumání, a hlavně
k tvoření.
Uplatňujeme znalosti a dovednosti spojené se zdravým životním stylem. Dodržujeme
zásady zdravé výživy. Seznámíme se se zdravotními riziky civilizačních onemocnění.
Podzim a listopad nám přinášejí i další významné dny a svátky, na které nemůžeme
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zapomenout.

PROSINEC– Světové Vánoce
Téma

Projekty

Lidé a čas – Vánoční zvyky a tradice u nás i ve světě
Místo, kde žijeme – Známe své město
Rozmanitost přírody – Člověk a příroda
Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů
Zimní čas – zimní činnosti a radovánky, příroda v zimě
Advent u nás a ve světě – tajemné postavy adventu v tradiční lidové kultuře naší
i světové, původ vánočních svátků, koledy a vánoční písně, vánoční zvyky a tradice, jak se
slaví Vánoce v jiných zemích
Vánoční dílničky – vyrábíme vánoční přání a dekorace, pečeme cukroví a zdobíme
perníčky
Výroba krmítek a dobrot pro ptáčky

Výstup

Předvánoční vycházky – adventní výzdoba našeho města, výstavy – betlémy, Ježíškova
dílna
Všude kolem již vládne vánoční nálada a ani u nás ve družině tomu není jinak. Svátečně se
naladíme na blížící se Vánoce, krásně si vyzdobíme hernu a nazdobíme stromeček.
Vyrábíme společně vánoční dekorace a přáníčka, zdobíme perníčky a pečeme cukroví.
Otevíráme postupně okýnka na adventním kalendáři, abychom si zpříjemnili dlouhé
čekání na Ježíška.
Podíváme se za hranice naší republiky a dozvíme se, jak prožívají adventní čas naši
sousedům i lidé ze vzdálenějších zemí světa. Zjistíme, kdo v jiných krajích nosí dětem
dárky, jaké dobroty mají na štědrovečerním stole, jaké dodržují zvyky a tradice a jaké si
zpívají vánoční koledy a písně.
Chodíme na vycházky do vánočního centra Olomouce, obdivujeme adventní výzdobu
a velký vánoční stromeček na náměstí, navštívíme také kostely s výstavami betlémů.
Pokud je hezké počasí, trávíme čas hlavně venku a užíváme si radovánky v zimní přírodě.
V zimě myslíme také na zvířátka, a tak ptáčkům vyrobíme krmítka a připravíme dobroty.
Kromě vánočních svátků si v prosinci připomeneme svátek sv. Barbory (4. 12.), sv.
Mikuláše (6. 12.) nebo sv. Lucie (13. 12.).

LEDEN – Antarktida – ledová krása
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů, Nejsme všichni stejní
Lidé a čas – Zvyky a tradice
Rozmanitost přírody – Člověk a příroda
Člověk a jeho zdraví – Zdravá výživa, Sportem ku zdraví
Vánoční čas u nás doma – sdílíme zážitky z vánočních prázdnin, navzájem si sdělujeme,
jak jsme prožili Vánoce a jaké dárky nám přinesl Ježíšek, připravíme se na svátek Tří králů
Antarktida – země naproti severu – charakteristika, fauna a flora, přírodní zajímavosti,
krajina a podnebí, slavní polárníci, malá zmínka o Arktidě
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Zimní proměny přírody – změny v přírodě v zimě, počasí a pranostiky
Sport a zdraví – zdravá výživa a zdravý jídelníček, „národní“ sporty, zimní sportovní klání
Výstup

Významné dny v lednu: 4. 1. - Světový den Braillova písma; 6. 1. - Tři králové
Po vánočních prázdninách se opět všichni setkáváme ve škole, kde si navzájem sdělujeme
svoje zážitky. Společně si připomeneme svátek Tří králů a nezapomeneme ani na
tříkrálovou sbírku.
Naším dalším zastavením bude mrazivá Antarktida. Dozvíme se více o jejích specifických
podmínkách a zajímavostech.
Budeme společně zkoumat změny v zimní přírodě a počasí a připomeneme si známé
pranostiky.
V zimě je důležité myslet na naše zdraví, proto si zkusíme sestavit vyvážený jídelníček,
v rámci čehož uplatňujeme znalosti a dovednosti spojené se zdravým životním stylem
a uvědomujeme si zásady zdravé výživy.
Do našeho programu zařazujeme pohybové hry, hrajeme si a sportujeme venku
a prožíváme radost z pohybu. Pronikneme do tajů některých národních sportů
a uspořádáme si malou zimní olympiádu.
Povídáme si o významných a mezinárodních dnech.

ÚNOR – Inspirativní Severní Amerika
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů, Nejsme všichni stejní
Lidé a čas – Zvyky a tradice
Člověk a jeho zdraví – Nebojíme se lékařů
Zajímavosti Severní Ameriky – charakteristika, obyvatelé, fauna a flora, památky,
zajímavosti, zvyky a tradice Američanů, významné osobnosti, kultura a jazyky
Nebojíme se lékařů – zásady první pomoci, obvazové techniky, zotavovací poloha,
povídaní se zdravotníky
Na sv. Valentýna – projektové odpoledne na téma sv. Valentýn

Výstup

Významné dny v únoru: 14. 2. – Svátek zamilovaných; 21. 2. - Mezinárodní den
mateřského jazyka
V únoru budeme společně cestovat za krásami Severní Ameriky. Získáme nové informace,
projedeme se spolu od východního k západnímu pobřeží, navštívíme největší
a nejslavnější města tohoto kontinentu, zabloudíme trochu do americké historie a také se
dovíme, proč v Americe oslavují 4. července. Severní Amerika je také plná pozoruhodných
přírodních útvarů a monumentálních staveb, ukážeme si je na obrázcích a v knihách
a vytvoříme si společnou koláž. Zavítáme také mezi severoamerické Indiány a vymyslíme
si vlastní indiánská jména.
Předvedeme si, jak vypadá první pomoc, ukážeme si obvazové techniky a pokud bude
příležitost, pozveme si na návštěvu zdravotníky.
Protože v únoru slaví svátek všichni zamilovaní, také u nás v družině si navzájem
vyměníme „valentýnky“ a drobné dárečky.
Nezapomeneme ani na další významné dny v únoru.
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BŘEZEN – Nespoutaná Střední a Jižní Amerika
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů, Nejsme všichni stejní
Lidé a čas – Zvyky a tradice
Rozmanitost přírody – Člověk a příroda
Místo, kde žijeme – Známe své město
Jarní probuzení – jarní příroda – první jarní květiny a zvířecí říše, symboly jara a první jarní
den
Střední a Jižní Amerika, přírodní krásy, památky a jazyky – charakteristika, obyvatelé,
fauna a flora, památky, zajímavosti, zvyky a tradice Američanů, významné osobnosti,
kultura a jazyky
Divadlo – divadelní scéna v našem městě (Moravské divadlo, Divadlo Tramtarie, Divadlo
Na Cucky), divadelní hry

Výstup

Významné dny v březnu: 8. 3. – Mezinárodní den žen; 21. 3. – Světový den Downova
syndromu; 27. 3. - Světový den divadla; 28. 3. – Den učitelů
S příchodem jara a prvních slunečních paprsků si povídáme o jaru a užíváme si krásných
jarních dní. Pomalu se otepluje, a tak můžeme více času trávit venku, kde pozorujeme
a popisujeme jevy, které se dějí v přírodě na jaře. Tématu se věnujeme i po výtvarné
stránce.
V březnu nás také čeká další zastávka, a tou je Střední a Jižní Amerika. Uvědomíme si, že
se ve střední a jižní Americe nemluví anglicky, ale převážně španělsky a portugalsky.
Poslechneme si, jak zní pozdravy v těchto i dalších světových jazycích, některé se naučíme
a vytvoříme si obrázkový slovníček z nejdůležitějších slov. Vydáme se také za krásami
přírody a navštívíme nejvýznamnější památky tohoto kontinentu.
Podíváme se společně za divadelní oponu, přiblížíme si divadelní scénu v našem městě,
navštívíme některé z divadel a nacvičíme spolu malé představení.
Také v měsíci březnu se zaměříme na významné a mezinárodní dny.

DUBEN – Poklady Austrálie
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů, Nejsme všichni stejní
Lidé a čas – Zvyky a tradice
Rozmanitost přírody – Životní prostředí
Člověk a jeho zdraví – Pohyb a zdraví; Sportem ku zdraví
Velikonoce u nás a ve světě – tradiční velikonoční zvyky, srovnání velikonočních oslav
u nás a ve světě, jarní a velikonoční tvoření
Austrálie, malá a krásná – charakteristika, obyvatelé, fauna a flora, památky, zajímavosti,
zvyky a tradice Australanů, významné osobnosti, kultura a jazyky
Tanec a hudba – pohyb s hudbou, hudba jako zpříjemnění a obohacení běžného lidského
života
Chráníme přírodu – chování v přírodě, problematika znečišťování životního prostředí,
globální problémy a ekologie, třídění odpadů, pohyb na čerstvém vzduchu, Den Země
(22. 4.) a návštěva centra ekologických aktivit
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Výstup

Významné dny v dubnu: 7. 4. – Světový den zdraví; 24. 4. - Světový den laboratorních
zvířat; 29. 4. - Mezinárodní den tance
Jaro je v plném proudu a s ním přichází Velikonoce. Povídáme si tedy o velikonočních
svátcích, o jejich vzniku, tradicích a zvycích a zjistíme, jak se slaví Velikonoce ve světě.
Spolu vyrábíme jarní a velikonoční výzdobu, abychom jaro náležitě přivítali. Zasadíme si
rostlinky a pozorujeme, jak rostou.
Připomeneme si, jak se máme chovat k naší přírodě a Zemi a oslavíme společně Den
Země. Víme, jak správně třídit odpad a známe problémy, které naši planetu nejvíce trápí.
V dubnu navštívíme nejmenší kontinent – Austrálii a spolu s ní také Nový Zéland
a Tasmánii. Podíváme se, jaká neobyčejná a zajímavá zvířata žijí v Austrálii a strávíme den
u původních Australanů. Seznámíme se s jejich tradičním uměním a možná si vyzkoušíme
hru na didgeridoo i hod bumerangem.
Všichni víme, že s hudbou a tancem je život veselejší, budeme proto tancovat, zpívat, hrát
na hudební nástroje a radovat se ze života. Venku už svítí sluníčko a je krásné teplé
počasí, podnikneme tedy výpravy do přírody. Zavítáme také do centra ekologických
aktivit.
Zmíníme si též některé významné a mezinárodní dny v dubnu.

KVĚTEN – Jedeme do Afriky
Téma

Projekty

Lidé kolem nás – Lidé všech světadílů, Nejsme všichni stejní, Společenské chování
Lidé a čas – Zvyky a tradice
Rozmanitosti přírody – Člověk a příroda
Vzpomínky na Afriku – charakteristika, obyvatelé, fauna a flora, památky, zajímavosti,
zvyky a tradice obyvatel Afriky, významné osobnosti, kultura a jazyky
Tajemství světových kuchyní – objevujeme nejrůznější druhy světových kuchyní,
ochutnávka cizokrajných surovin, ovoce a zeleniny, stolování
Svátek matek – vzdáváme poctu maminkám a vyrábíme drobné dárečky pro maminky
Panenka pro UNICEF – děti pomáhají dětem – „Adoptuj panenku a zachráníš dítě.“

Výstup

Významné dny v květnu: 3. 5.- Den Slunce; 15. 5. – Mezinárodní den rodiny; 25. 5. -Den
Afriky
V květnu se vydáme na výlet do horké Afriky. Společně prozkoumáme dějiny tohoto
kontinentu, zaměříme se na poznávání rostlin a živočichů, vystoupáme do hor
a dostaneme se také do pouště. Při práci využijeme knihy a encyklopedie.
Budeme ochutnávat nejrůznější světové kuchyně, seznámíme se s tradičními a národními
pokrmy jednotlivých zemí. Využijeme všechny naše smysly a necháme se unést do tajů
chutí a vůní. Zavzpomínáme na loňský rok a zopakujeme si základy etikety a stolování.
Ve školní družině myslíme také na ostatní děti, a proto ušijeme panenky pro UNICEF.
V tomto měsíci nás čekají významné dny, mimo jiné i Svátek matek. Pro maminky tedy
společně vyrobíme malé překvapení.
Většinu družinového času trávíme venku – v městských parcích a přilehlých částech
Olomouce. Pořádáme výlety, exkurze a pikniky.

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
adresa školy: Vančurova 713/4, Olomouc, 779 00
sídlo organizace: Jílová 532/8, Olomouc, 779 00
tel. 585 205 917; info@zsdobrenalady.cz, www.zsdobrenalady.cz

ČERVEN – Divy světa
Téma

Místo, kde žijeme – Známe naši vlast, Známe své město
Lidé a čas – Zvyky a tradice, Denní režim
Lidé kolem nás – Sdělovací prostředky, Prevence
Rozmanitost přírody – Člověk a příroda, Životní prostředí
Člověk a jeho zdraví – Pohyb a zdraví, Čistota půl zdraví, Sportem ku zdraví
Člověk a jeho bezpečnost – Osobní bezpečí, Sociálně patologické jevy

Projekty

Objevujeme divy světa – sedm divů starověkého světa, novodobé divy světa, české
a světové památky UNESCO
Média a komunikace – zdroje informací (televize, internet, noviny, časopisy), práce
s médii, návštěva Českého rozhlasu Olomouc a TV Morava, „Náš časopis“
Den dětí – příprava dětského dne

Výstup

Zodpovědné chování – zásady bezpečného chování, prevence úrazů
S příchodem měsíce června si užíváme poslední dny ve školní družině. Kromě pravidel
školní družiny si připomínáme i pravidla, které musíme dodržovat při pohybu venku,
abychom se vyhnuli nebezpečným úrazům a situacím.
Společně ještě vyrazíme za pozoruhodnými stavbami a přírodními zajímavostmi z celého
světa. K poznání využijeme všechny dostupné zdroje informací.
Opakujeme si, co jsme se za celý rok dozvěděli nového a zajímavého.
Den dětí oslavíme společnými hrami a pohybovými aktivitami venku, na závěr si
uspořádáme piknik a rozdáme si diplomy a medaile.
Sluníčko krásně svítí, chodíme na vycházky, sportujeme a hrajeme si venku, užíváme si
radost z pohybu a těšíme se na prázdniny.

