
Základní škola Komenského 68 

Celoroční plán školní družiny 2021/2022 

POZNÁVÁME PŘÍRODNÍ ŽIVLY 

Podzim – vzduch (Váha, Blíženec, Vodnář) 

Září: 

• Seznamovaní dětí se školou a jejím okolí (režim, pravidla…) 

• Dopravní výchova (bezpečná cesta do školy, poznávání základních dopravních značek) 

• Základy první pomoci  

• Seznámení s celoročním projektem „Poznáváme přírodní živly“ (živly, znamení zvěrokruhu…) 

Tvoření: dopravní značky, symbol živlů 

Projektový den: Dopravní výchova 

 

Říjen:  

• Když se řekne vzduch… 

• Život ve vzduchu (ptáci) 

• Život ve vzduchu (hmyz) 

• Rozmary počasí (druhy větru, větrné elektrárny…) 

Tvoření: větrníky, draci, ptáčci, pokus – nafukování balónku (ocet, soda, voda), bublifuky z brček 

Projektový den: Drakiáda 

 

Listopad:  

• Dušičky, Halloween  

• Barevný podzim (opadávání stromů, příroda se chystá k zimnímu spánku) 

• Vzdušná doprava (letadla, balóny, vesmírné rakety) 

• Začíná advent 

Tvoření: duchové, letadýlka, balóny, barevné listí 

Projektový den: Halloween 

 

Zima - voda (Štír, Ryba, Rak) 

Prosinec:  

• Když se řekne voda…  

• Rozmary počasí (skupenství vody, laviny, tsunami, povodně) 

• Vánoční tradice a zvyky (koledy, ochutnávka vánočního cukroví, vánoční pohádky) 



Tvoření: vločky, tvoření s vánoční tématikou 

Projektový den: Mikuláš na náměstí 

 

Leden: 

• Tři králové 

• Zimní radovánky (bobování, koulování) 

• Vodní doprava (lodě, čluny, ponorky) 

• Zimní sporty (symboly zimní olympiády) 

Tvoření: lodě, papírové hrátky (zima), sněhuláci, zimní sporty, iglú (kostky cukru) 

Projektový den: Zimní olympiáda 

 

Únor:  

• Život ve vodě (rybaření, život ve sladké a slané vodě, vodníci) 

• Svatý Valentýn (mezilidské vztahy, slušné chování) 

• Týden chytrých hlaviček (kvízy, křížovky, rébusy, hlavolamy) 

Tvoření: rybky z papírových tácků, vodníci, valentýnská přání, masky s tématikou živly 

Projektový den: Maškarní ples  

 

Jaro – země (Býk, Kozoroh, Panna) 

Březen: 

• Když se řekne země…  

• Země a její dary (druhy půd, nerostné bohatství, pěstování plodin) 

• Život pod zemí (Lidé – metro, hornictví; Živočichové – krtci, žížaly, různí savci…) 

• Týden s knihou (literární soutěž, předčítání z vlastních knih) 

Tvoření: výroba vlastní knihy, práce ve skupinách „Život pod zemí“ 

Projektový den: Čtení s pohádkovým dědečkem a babičkou 

 

Duben: 

• Apríl - den naruby 

• Zdravý životní styl (stravovaní, pohyb, relaxace, duševní hygiena)  

• Velikonoce tradice a zvyky 

• Pálení čarodějnic tradice a zvyky 

Tvoření: koláž z letáků (zdravé, nezdravé potraviny…), tvoření s velikonoční tématikou 

Projektový den: Pálení čarodějnic 

 



Léto – oheň (Beran, Střelec, Lev) 

Květen: 

• Když se řekne oheň…  

• Den matek ((výroba rámečku + foto), rodinné vztahy, rodokmen) 

• Hasiči (hasičská soutěž, prevence požárů, náplň práce hasičů, Hurvínek a červený kohout) 

• Oheň zlý pán (nebezpečí ohně, požáry, sopky, opalování a jeho rizika) 

Tvoření: rámeček pro maminku, rodokmen, hasiči při práci 

Projektový den: Návštěva hasičské stanice 

 

Červen: 

• Oheň dobrý sluha (slunce (světlo a teplo), opalování a jeho léčivé účinky, vaření) 

• Prázdninové desatero (poučení a rady pro velké prázdniny) 

• Loučení s uplynulým školním rokem a zhodnocení celoročního projektu 

Tvoření: sluníčka, vlastní prázdninové desatero 

Projektový den: Letní olympiáda 

 

 

 

 


