
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 

Celoroční plán školní družiny pro školní rok 2020/2021 

PIRÁTSKÁ PLAVBA PO OSTROVECH POZNÁNÍ 

Září (Příprava na souši a vyplouváme) 

  Poučení o bezpečnosti, řád školní družiny, seznámení s kamarády a prostředím školy 

 Zásady správného stolování, sebeobsluhy, chování k dospělým a kamarádům 

 Prázdninové vyprávění a malování nejlepších zážitků 

 Vymýšlení názvu své lodi (oddělení), pokřiku, vytváření vlajky a své lodi 

Projektové odpoledne: Křest pirátských lodí a představení jejich posádek 

Říjen (První zastávka je Strašidelný ostrov) 

 Procházky do okolí školy sběr přírodnin, vyrábění strašáků a podzimníčků 

 Proměny přírody a počasí (počasí u nás a ve světě) 

 Výroba Strašidlářů, čtení pověstí tykající se našeho kraje a blízkého okolí 

 Přípravy na pirátských Halloween na Strašidelném ostrově 

Projektové odpoledne: Pirátský Halloween 

Listopad (Plujeme na Dopravní ostrov) 

 Seznámení s různými dopravními prostředky (na souši, ve vodě a vzduchu, pod zemí) 

 Poznávání dopravních značek a jejich význam, seznámení se značkami v okolí školy 

 Svět dopravní fantazie (dopravní prostředky minulosti a budoucnosti) 

 Kvízy s dopravní tématikou, soutěže v odděleních, výukové programy na IT 

Projektové odpoledne: Pirátský řidičský průkaz 

Prosinec (Hurá na Vánoční ostrov) 

 Mikulášská návštěva na palubě našich pirátských lodí 

 Vánoční tradice u nás a ve světě (Ježíškovi pomocníci v různých zemích) 

 Vyrábění s vánoční tématikou, vánoční nadílka v odděleních  

Projektové odpoledne: Mikulášská nadílka 

Leden (Prorážíme kry u Ledového ostrova) 

 Oslava nového roku na pirátské lodi (různé druhy oslav, nový rok ve světě, předsevzetí) 

 Proměny vody v přírodě a její různá skupenství (pára, led, sníh…) 

 Pirátské výpravy do oblastní věčného ledu (poznávání světadílů Arktidy a Antarktidy) 

 Netradiční zimní aktivity (hod kotvou, vzkazy ve sněhu, Morseova abeceda, ledové sochy) 

Projektové odpoledne: Pirátská zimní olympiáda 

 



Únor (Míříme na Karnevalový ostrov) 

 Život v cirkusu (zvířata, artisté, žongléři, klauni, kočovný život…) 

 Soužití různých lidských ras a národů (získávání znalostí o různých etnických skupinách) 

 Karnevalové veselí v různých koutech světa  

 Příprava na karneval – výroba masek a doplňků, zdobení pirátských plavidel 

Projektové odpoledne: Pirátský rej masek 

Březen (Kotvíme v zátoce Pohádkového ostrova) 

 Z pohádky do pohádky (tradiční české pohádky, moje oblíbená pohádka…) 

 Poznávání tradičních pohádek ve světě (čtení světových pohádek, rozdílnosti) 

 Výroba deníků pirátské posádky  

Projektové odpoledne: Jaro na palubě pirátských lodí 

Duben (Ztroskotání na Ostrově zdraví) 

 Zásady první pomoci (ošetření ran a lehkých poranění, zdravověda není věda…) 

 Záchranný integrovaný systém (důležitá telefonní čísla, dramatizace…) 

 Zdravý životní styl a zdravá výživa (hygiena, zdravé potraviny, duševní hygiena) 

 Netradiční způsoby léčby (léčitelství, lektvary, bylinky…) 

Projektové odpoledne: Kouzla ostrovního šamana 

Květen (Na obzoru Ostrov dobrých skutků) 

 Mezilidské vztahy (vymezení pojmů dobrý skutek a povinnost, empatie atd.) 

 Truhlice dobrých skutků (výroba vlastní pirátské truhlice a plnění dobrými skutky, vyhodnocení) 

 Společně to zvládneme, aneb kdo může, ten pomůže (charity, nadace, útulky…) 

 Táhneme za jeden provaz (kamarádství, asertivita, jak spolu vycházet, reakce na různé situace) 

Projektové odpoledne: Řád správného piráta  

Červen (Vylodění na Prázdninovém ostrově) 

 Vytváření vlastního pirátského, prázdninového desatera 

 Zdokonalování pirátských dovedností (přežití v divočině za pomocí přírodnin (kompas, buzola)) 

 Pirátská mapa prázdninové zábavy (co nás čeká o prázdninách, na co se těšíme…) 

 Vylodění (loučení s družinkou, zhodnocení celého školního roku) 

Projektové odpoledne: Závěrečná, pirátská vodní bitva 

 

 


