
Celoroční program akcí školní družiny Hlučín - Rovniny, okres Opava 

pro školní rok 2019/2020 
 

 
Září:  Vytváření pravidel pro společné soužití ve školní družině. Téma 

„Podzim“ - výroba draků z papíru, výtvarné zpracování podzimní krajiny a 
  zvířat v tomto období. Vycházky do okolí školy, pozorování změn v přírodě. 
  Pohyb dětí na školním hřišti. 

 
Říjen:         „Drakiáda“- společné pouštění draků.  
                     Turnaj ve hře - Člověče, nezlob se!. 

  
Listopad:   „Halloween“ – kostýmy, dýňová strašidla, výzdoba chodby. 
                        „Adventní dílny“ -  výroba vánočních ozdob a drobných dárků. 

  
Prosinec:     „Adventní čas“ - malování čertů a andělů různými  technikami,  

vánoční výzdoba, pečení cukroví.  
                    „Čertí rej“ - taneční zábava pro všechny děti školní družiny.                                                                                                    
  
Leden:  „Sněhový sochař“ – stavby ze sněhu na školní zahradě. 

Pexesový král a královna. 
                     
Únor:            „Masopust“ – masopustní dny, zvyky a masky. 
                     „Svatý Valentýn “ – vznik, historický původ, tvoření valentýnských přáníček. 
                     
Březen:        Příroda se probouzí – vycházky do okolí, jarní výzdoba herny, výroba květin z   
                     papíru, výtvarné zpracování jarní krajiny.  
                   „Družina má talent“ – soutěž talentů, pro všechny děti školní družiny. 
 
Duben:      „Velikonoce“ – velikonoční výzdoba, zdobení a barvení kraslic. 

„Den Země“ - výrobky z různých materiálů, výstavka prací, beseda s dětmi 
  na téma - jak můžeme pomoci životnímu prostředí. 

                    
Květen:       „Den matek“ - vystoupení dětí pro rodiče, výroba přání a drobných dárků. 
                     Malujeme křídou na chodník. Pohyb dětí na školním hřišti a zahradě. 
 
Červen:      „Družinový pětiboj“ - sportovní odpoledne na školním hřišti pro všechny děti.  
  „Den dětí“ –  Švihadlová princezna, Kuličkový král. 
 
 
Tento plán je orientační, v průběhu roku se může měnit. 
Vedeme děti k tradicím a obyčejům našich předků, slavíme svátky a připomínáme si významné události. 
Nezapomínáme také na bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Aktivity k těmto tématům zařazujeme v průběhu 
celého roku. Program v odděleních se může lišit, protože aktivity přizpůsobujeme věku dětí. Aktuální týdenní 
plán jednotlivých oddělení naleznete na webových stránkách školy. 
Zpracovala: Kamila Ratajová, vedoucí vychovatelka   


