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Celoroční plán školní družiny 2022/2023 

POZNÁVÁME NAŠE TRADICE A ZVYKY 

ZÁŘÍ 

• seznamování dětí se školou a jejím okolím (režim, pravidla, řád ŠD, bezpečnost) 

 úvod do celoročního projektu“ Zvyky a tradice“ (co to jsou zvyky a tradice, jaké znají) 

• podzimní sklizeň (dožínky, podzimní ohníčky, pranostiky o podzimu a úrodě, pověry o ovoci) 

• Pouštění draků 

• 8.9. MD gramotnosti, 22.9. ED bez aut, 28.9. sv. Václav  

 

Projektový den: Bezpečně do školy (dopravní odpoledne) 

Náměty: volná kresba křídou před školou (tradice Karla IV. sv. Václava) 

 

 

ŘÍJEN 

 

• Houbaření 

• Poutě a osvícení (pečivo, pokrmy, zvyky)   

• Myslivci a hony - www.mezistromy.cz  

• Halloween (symboly, zvyky, tradice)  

• 4.10. MD zvířat, 5.10. MD úsměvu, 20.10. MD stromů 

 

Projektový den: Drakiáda 

Náměty: duchové, obrázky Martina na bílém koni, zvířátka v lese a u krmelce, barevné listí, tvoříme z 

brambor - razítka, figurky, korálky (korálky ze šípků, sušených hub apod. přírodnin) 

 

 

LISTOPAD 

 

• Svátek všech svatých (Dušičky) - tradice a zvyky toho svátku, čas kdy se rodina schází a 

společně vzpomíná na své zesnulé a na hřbitovech jim zapalují svíčky 

• Svátek sv. Martina - legenda o svatém Martinu a tradice tohoto svátku, svatomartinská koleda 

• Mezinárodní den studentstva - povídání si o tom kdo jsou to studenti, co to znamená studovat, 

jestli by chtěli studovat a čím by chtěli být, až budou dospělí 

Den boje za svobodu a demokracii - povídání si o tom jak se žije v našem státu, jak se žije v 

jiných chudých státech a jak to tamní děti mají těžké na rozdíl od nás (videa na internetu) 

• Svátek sv. Kateřiny -zvyky a tradice tohoto svátku, „taneční zábava“ a zpěv v odděleních 

Svátek sv. Ondřeje - zvyky a tradice tohoto svátku, věštění z dětských věšteckých karet v 

odděleních 

Listopadové hony – legenda o myslivcích a tradice, které se prováděly před samotným honem, 

povídání si o lesních zvířatech, která se ukládají k zimnímu spánku a která chodí ke krmelci 

 

Projektový den: Halloween 



Náměty: vyrábíme větrníky (tradiční předmět na podzim - Větrníkový den), panáček z listů (na papír 

   lepení nebo 3D na zbytcích např. polystyrénu) nebo obecné tvoření z listů 

 

PROSINEC 

 

• Advent - co to znamená advent, kdy probíhá, co se obvykle v adventní době dělá 

Svátek sv. Barbory - tradice trhání větviček třešně nebo zlatého deště, umístění větvičky do 

každého oddělení a sledování zda a kdy větvička začne kvést 

• Svátek sv. Mikuláše - kdo to byl sv. Mikuláš, proč v tento den obchází s čerty a anděly děti a 

dávají jim drobné dárky, učení se básniček a písniček, Mikulášská pohádka, videa na internetu 

„průvod čertů v Rakousku“ 

• Svátek sv. Lucie - lidové zvyky a tradice, které se váží ke svátku sv. Lucie, pranostiky 

• Vánoce - historie Vánoc, legenda o narození Ježíška, vánoční symboly (děťátko, betlém, 

strom, jmelí, ryba, zvon, host, zvířata, dárky, nadělování), vánoční zvyky (na Štědrý den, Boží 

hod, svatého Štěpána), pranostiky, zpíváni koled, ochutnávka cukroví v odděleních, čtení 

vánočních pohádek a básniček 

 

Projektový den: Mikuláš na náměstí 

Náměty: vločky, adventní kalendáře, mikulášské masky a obrázky, řetězy z barevného papíru nebo 

sušeného ovoce, svícínky z jablek, novoroční a vánoční přání, výroba andílka ( ze šišek, z polystyrénu, 

z papíru, z kartónu od vajíček), svícen z jablíčka a přírodních materiálů ( koření, sušené ovoce, 

párátka) 

 

LEDEN 

• Světový den míru - (národnostní rozdíly, zvyky a tradice u odlišných kultur, každý má své 

místo na světě, rozmanitost etnik)  

• Obnova České republiky - (místo v Evropě, moje vlast – symboly ČR, můj rodný kraj, mé 

rodiště)  

• Tři králové - historie, zvyky a tradice, Tříkrálová sbírka  

• Lidová řemesla a jejich historie – babičko a dědečku vyprávěj  

Projektový den: Zimní olympiáda 

Náměty: výroba novoročního přání (papír, raznice, kresba, malba), tradiční svátek Tří králů (ruličky 

toaletního papíru, kolíky, zápichy) 

ÚNOR 

• Masopustní období (tradice, zvyky, obyčeje)  - maškarní rej, výroba masek  

• Světový den nemocných - (zdravý životní styl, bezpečnost a ochrana zdraví, zdravotní 

prevence, nemocné a hendikepované děti)  

• Svátek zamilovaných - Svatý Valentýn (historie, zvyky a tradice)   

• Mezinárodní den mateřského jazyka - (historie českého jazyka, rozmanitost českého jazyka, 

máme rádi čtení – oblíbená kniha, žánr)  



Projektový den: maškarní ples 

Náměty: tradiční masopustní maska (gumička, papír, raznice, šablony), výrobky pro prvňáčky 

(záložky do knížky - raznice, papír, šňůrka, fólie) 

 

 

BŘEZEN 

 

• 8.3. Mezinárodní den žen, 20.3. Světový den štěstí, 22.3. Světový den vody, 

 27.3. Světový den divadla, 28.3. Den učitelů 

• seznámení s tradicemi Velikonoc, svátky jara, zvyky a tradice 

• postní doba- období mezi masopustem a Velikonocemi – trvá 40 dnů a začíná popeleční 

středou 

 lidové názvy: 1. neděle – černá, 2. neděle – pražná, 3. neděle – kýchavá, 4.neděle – 

 družebná,5.neděle- smrtná(vynášení Morany), 6.neděle – květná 

• pašijový týden: modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílé 

sobota, neděle velikonoční, pondělí velikonoční 

 

Projektový den: vynášení „smrtky“ – Morany 

Náměty: květináč s osením (výzdoba květináčku - barva, raznice, látka), vítáme jaro - první jarní 

květiny sněženka, bledule, petrklíč - (špejle, krepový papír, pastelky, tempery) 

 

 

DUBEN 

 

• Velikonoční symboly a jejich význam: 

  beránek, zajíček, kříž, velikonoční oheň a svíce, pomlázka, pentle, vajíčko, řehtačka, květiny, 

  kočičky, velikonoční kaktus (viz. Lidové obyčeje a nápady jaro), velikonoční pokrmy a 

 pečivo:  bylinkové pokrmy, pučálka, lepenice, špenát z kopřiv….velikonoční beránek, 

 mazanec, jidášky 

• velikonoční zvyky v jiných zemích 

• povelikonoční období (od neděle velikon. trvá 50 dní, končí letnicemi – svatodušními svátky) 

• Světový den zdraví 7.4. - přísloví „čistota - půl zdraví“ - pravidla dodržování správné hygieny, 

zdravé stravování, otužování… 

Den země 22.4. - ochrana přírody, hospodaření s vodou, třídění odpadu… 

 

Projektový den: Pálení čarodějnic – Filipojakubská noc 

Náměty: velikonoční přáníčko (papír, kresba, raznice, látka, pryž), tradiční velikonoční vajíčko  

(zápich, polystyren, barva, ubrousek, fixy), vysévání obilí, řeřichy – pozorování růstu, bylinková 

zahrádka, tradiční lidové koledy říkanky a říkadla 

 

 

 

KVĚTEN 

 

• máj – tradice lásky (stavění máje, vysypávání chodníčků lásky, obcházení s májkou – kytka a 

věneček) 4. 5. Mezinárodní den hasičů, 8. 5. Světový den Červeného kříže 



• Den matek (8. 5., jaká je naše maminka, co má ráda, Víme jak jí udělat radost?, Co pro nás 

dělá; děti, které nemají rodiče – pěstounská péče, adopce, dětské domovy) 

• Máj lásky čas (vztahy mezi mužem a ženou, rodinné vztahy, kamarádské vztahy) 

 9. 5. Den Evropy 

• 16. 5. Sv. Jan Nepomucký – pověry, tradice, Svatojánská pouť  

 21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti (rozdílnost regionálních kultur – kroje, nářečí)  

 viz. mapa 

 23. 5. Mezinárodní den mléka (chov domácích zvířat, kojení, produkty z mléka, výživová 

 hodnota mléčných výrobků)  

 

Náměty na vyrábění: májka (lepení barevného papíru – strom, lepení nastříhaných krepových papírů – 

pentličky), rodokmen – kreslení členů rodiny do větví, zdobení kroje – do omalovánky), vyrábíme pro 

maminky " taška na nákup" (fixy na látku, razítka, barva na látku), rámeček z kytiček (vylisovaných) 

nebo s vystřiženými kytičkami) 

Projektový den: Stavení májky (Lamberk) 

 

 

ČERVEN 

 

• 6. Mezinárodní den dětí (povídání o dětství, dětských hrách, Jak si nejraději hrajeme?, hry, 

vtipy, soutěže, oblíbená hračka – donést do školy) 

• Letnice (5. 6.) – sedmá neděle velikonoční, zvyky a tradice, Jízda Králů, Otevírání studánek, 

Střelba ku ptáku), Chaloupka na vršku (pohádka) 

5. 6. Světový den životního prostředí (životní prostředí, Jak lidé v minulosti využívali přírodu? 

Jak se chovali v přírodě?, nebezpečný a trvalý odpad v dnešní době, Jak dlouho se odpad 

rozkládá v přírodě?, třídění odpadu, znečištění našich vod, nečistoty v půdě a následky, 

chráněné živočišné druhy) 

• 13. 6. Sv. Antonín (historie, cestování) 

 14. 6. Světový den dárců krve (krev v našem těle – srdce, tepny, žíly, nahmatání tepu, krevní 

 skupiny, Jakou mám krevní skupinu?, Co prospívá našemu srdci?, srdce jako motor) 

19. 6. Den otců (role tatínka v rodině, Co rád dělá tatínek? Jak potěšíme tatínka?, dárek pro 

tatínka) 

• 21. 6. Světový den hudby (lidové písně – poslech, tance, Jak vznikají písně?, Jakou máme 

oblíbenou českou píseň?, písničky našich babiček, hudební nástroje) 

 24. 6. Svatojánská noc  

 Žně (sklizeň, obiloviny, ovoce, zelenina, produkty) 

 

Náměty na vyrábění: vyrábění kontejnerů na tříděný odpad z bar. Papíru – z reklamních letáků 

vystřihovat a třídit), lidské tělo – srdce, tepny, cévy), vyrábění hudebních nástrojů, vymýšlení textu 

k melodii známé písně, překvapení pro tatínky, kresba na placaté kamínky 

Projektový den: Den dětí  


