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Roční tematický plán školní družiny 

 

 

Máme rádi zvířata 
 

 „Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé 

zvíře nás může mnohému naučit.“  

 Eckhart Tolle 
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Seznam jednotlivých měsíčních 

 témat  

 

Září   –  Ptáci   

Říjen  –  Domácí zvířata 

Listopad –  Lesní zvířata 

Prosinec –  Život pod vodou 

Leden  –  Zvířata za polárním kruhem  

Únor  –  Prehistorická zvířata 

Březen  –  Hmyz 

Duben  –  Exotická zvířata 

Květen  –  Domácí mazlíčci 

Červen  –  Rekordy ze zvířecí říše 
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Plán činností ŠD v měsíci září – Máme rádi zvířata 

Ptáci 

Přírodovědná – seznámení s ptačími obyvateli družinové 

zahrady; druhy ptáků; houfování ptactva (tažní ptáci);  krmení ptáků; 

s jakými zvířaty se děti potkaly během letních prázdnin; sklizeň ovoce 

(jablka, švestky…) 

Výtvarná –  ilustrace k pohádkám (ptačí hrdinové); jednoduché kresby ptáků; 

papoušci – práce s tuší; zážitky z prázdnin 

Prac. – tech. – ptačí budka; hnízdo; origami – jeřáb a další druhy ptáků; vlaštovky;  

ptačí hry (masky, sýkory na klacku, ptáčci z různých materiálů);  práce 

s přírodninami z prázdnin (kamínky, mušle apod); stavění domků pro 

skřítky – zahrada ŠD 

Hudební –   písničky s ptačí tématikou (Kukačka, Čížečku, Holubí dům, Vyletěla 

holubička…); poznej ptáčka podle zvuku; ptačí tanec; písničky 

z prázdnin; trampské písně; moje oblíbená písnička 

Dramatická –  Hra – „Ptáčku pípni“; napodobování a hádání ptáků; dramatizace 

prázdninového zážitku 

Literární –  četba z knihy – Kosí bratři, Uprchlík na ptačím stromě, Šušky, šušky u 

hrušky (ptačí básničky); knížka, co jsme četli o prázdninách; podzimní 

pohádky 

Sportovní – sportovní chování (fair play); míčové a kolektivní pohybové hry + 

pravidla; sportovní hry na hřišti (štafety, honičky); test zdatnosti – 

překážková dráha 

Dopravní – bezpečná cesta do školy; bezpečné chování ve škole a 

ve školní družině; poznáváme okolí školy; dopravní 

prostředky ve Kbelích a Praze; první pomoc na cestách 

– kvíz  
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Plán činností ŠD v měsíci říjnu – Máme rádi zvířata 

Domácí zvířata 

Přírodovědná – zvířata našich domovů – chov domácích a hospodářských zvířat; 

zajímavosti ze života domácích zvířat; život na statku; ekologie 

(znečišťování prostředí, třídění odpadu); podzimní změny v přírodě 

Výtvarná –  život na statku – koláž (společná práce); kresby domácích zvířat; 

stádo krav – otisk rukou; barevná příroda na podzim – listové obrazy, 

ovocné stromy, dýně….; haloweenské obrázky 

Prac. – tech. – modely domácích zvířat; origami – domácí zvířata; výroba krmítek; 

domeček pro hmyz; halloweenské loutky a masky; vydlabávání dýně 

– společná práce 

Hudební –   „Když jsem já sloužil to první léto“ a další písničky s tématikou statku 

a domácích zvířat; „Tři čuníci“ – J. Nohavica; Máme rádi zvířata – J. 

Molavcová; písně s podzimní tématikou;  rytmická cvičení; písně Z. 

Svěráka a J. Uhlíře; hra „Na tělo“; Bubušou – poslech písní; učíme se 

píseň „ Příšera“ 

Dramatická –  život na statku – dramatizace; moje oblíbené strašidlo - pantomima  

Literární –  pohádky a povídky o domácích zvířatech; pohádky ze statku; Ošklivé 

káčátko;  Chaloupka na vršku; Halooweenská legenda a pohádky 

Sportovní – sportovní hry na hřišti (štafety, honičky, míčové hry); pohybové hry; 

soutěž ve skoku přes švihadlo; malá školka; skákání panáka; správná 

hygiena po sportu 

Dopravní – bezpečné přecházení na 

přechodu pro chodce + respektování 

pokynů policisty; bezpečná cesta ze 

školy; vybavení lékárničky; domácí 

zvířata na silnici; dopravní značky  
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Plán činností ŠD v měsíci listopadu – Máme rádi zvířata 

Lesní zvířata 

Přírodovědná – druhy lesních zvířat – jejich život, práce myslivce 

(dokrmování lesní zvěře); zvířata v našich lesích; chování 

zvířat v zimě – zimní spánek; příprava přírody na zimu; podzimní 

práce na zahradě – hrabání listí; seznámení s životem a druhy ježků 

Výtvarná –   les a lesní zvířata – koláž; dokreslování lesních zvířat; ježek- frotáž, 

otisk ruky; skřítek Podzimníček; podzimní příroda – zapouštění barev;  

otisky a využití listů 

Prac. – tech. – ježek z přírodnin, ruliček…; origami – lesní zvířata;  podzimní strom  

– muchláž, koláž; pomoc při úklidu zahrady; zvířátka z kaštanů; Land 

art – mandaly z listí;    příprava na vánoční jarmark (výrobky) 

Hudební –   písničky o lesních zvířatech; píseň z Večerníčků - „O čem se zdá 

medvědům, Vydrísek…“; píseň – „Když potkáte ježky“ (S. J. Lenk);  

písničky s lesní tématikou (listí, stromy, déšť…); hra „Na tělo“ 

Dramatická –  dramatizace - lesní zvířata; pantomima – hra „Na řemesla, Kufr“ 

Literární –  pohádky o lesních zvířatech – Smolíček Pacholíček, Liška Bystrouška, 

Hajný Robátko, Pohádky z lesa Řáholce, Dobrodružství veverky 

Zrzečky, Ježourek; vlastní příběh z lesa; básničky s podzimní 

tématikou; společná četba; hádanky  

Sportovní – míčové a pohybové hry na hřišti, v tělocvičně nebo ve třídě (dle 

počasí); překážková dráha – využití prolézaček; běh spadaným 

listím; pohybové hry ve třídě; cvičení na rozvoj vytrvalosti 

Dopravní – lesní zvířata na silnicích; pohyb na kluzkém povrchu a první 

pomoc při úrazu; reflexní prvky na oblečení; piktogramy 

v okolí Kbel; integrovaný záchranný systém 
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Plán činností ŠD v měsíci prosinci – Máme rádi zvířata 

Ryby 

 

Přírodovědná – rozmanitost vodní říše – práce s encyklopedií + 

dokumenty; sladkovodní a mořské ryby; akvárium; péče o ryby; 

biotopy; příroda v zimě; péče o krmítka v zimě 

Výtvarná –  kresba ryb; ryby – otisk prstů; ryba z geometrických tvarů; 

nejzajímavější ryba (vlastní fantazie); podvodní život - koláž; čert… 

(kresba, omalovánka); vánoční přání; co si přeji k Vánocům; zimní 

příroda (kresba) 

Prac. – tech. - origami – ryby; model akvária; podvodní koláž – mořský svět + práce  

s přírodninami; výroba čerta, anděla a Mikuláše; dárky pro rodiče 

k Vánocům; vánoční ozdoby; přáníčka; vánoční stromeček; výroba 

adventní výzdoby do nemocnice Motol  

Hudební –   písničky s tématikou ryb; J. Nohavica – „V moři je místa dost“; 

písničky z pohádky – „Kdyby byly ryby“; písničky z klasických českých 

pohádek; vánoční koledy; světové vánoční písničky;  

Dramatická –  Kdyby byly ryby, O zlaté rybce – scénky; pantomima - hádání českých 

pohádek; dramatizace příběhu o Ježíškovi; sluchové hádanky 

Literární –  Pohádky – Vodník Česílko, Malá mořská víla, Vodnická pohádka…;  

práce s encyklopedií – ryby; dopis Ježíškovi; nejznámější české 

pohádky (B. Němcová, K. J. Erben); prosincové pranostiky zvyky a 

obyčeje; Sv. Mikuláš; četba adventních pohádek; oblíbené televizní 

vánoční pohádky - Popelka, Šíleně smutná princezna, Anděl Páně… 

Sportovní – sportovní a pohybové hry v tělocvičně; sportovní soutěže; pohybové 

hry s vánoční tématikou - sbírání perníčků; pohybové hry ve třídě; 

aportování venku na hřišti 

Dopravní – bezpečnost během vánočních svátků a silvestrovských oslav;  

bezpečná cesta do školy v zimě 
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Plán činností ŠD v měsíci lednu – Máme rádi zvířata 

Zvířata za polárním kruhem 

Přírodovědná – zvířata žijící na sněhu a za polárním kruhem; život velryb; změny 

teplot v přírodě – globální oteplování; proč sněží + vlastnosti sněhu 

(využití, tání); co se děje s přírodou pod sněhem 

Výtvarná –  život za polárním kruhem; zimní krajina (strukturovaná koláž a tisk);  

svět pod ledem (kresba); tučňáci; zvířecí stopy ve sněhu; lední 

medvědi; Eskymáci + iglů; čepice a rukavice (módní návrh); malování 

barvami do sněhu - zamrzající bubliny 

Prac. – tech. – modely polárních zvířata (tučňák, liška, medvěd…); origami; sněží 

—práce s voskem; sněhulák (model); sněhová vločka;                                        
práce s voskem – sněží; Tři  králové – koláž 

Hudební –   písničky o polárních zvířatech; „Výprava velrybářská“; písničky o 

sněhu; hudební hádanky; rytmické hry; písničky se zimní tematikou; 

písně Svěráka a Uhlíře; Tříkrálová píseň  

Dramatická –  hra „Kufr“; pantomima; hádání známých pohádek (pantomima); 

hádání zimních sportů 

Literární –  Daniela Krolupperová – Polární pohádka; H. Ch. Andersen - Sněhová 

královna; Eskymácká pohádka; pohádky se zimní tematikou; 

pohádkové hádanky; Tři králové- příběh 

Sportovní – pohybové hry – Rybičky, rybáři jedou, Tuleněná, Žabí závody, Raci; 
sportovní a pohybové hry v tělocvičně; sportovní soutěže; hry na 

sněhu; druhy zimních sportů; skupinové tancování; sportování na 

zahradě školní družiny 

Dopravní – bezpečnost při zimních sportech; první pomoc při úrazu v 

zimě; dopravní značky v okolí školy; hygiena – ohleduplnost 

při nachlazení (Byl jednou jeden člověk)  



 

Základní škola Praha - Kbely | Albrechtická 732, 197 00 Praha 9 | IČ: 61384780 | T: 286 855 062 | E-mail: info@skola-kbely.cz www.skola-kbely.cz | 

Příspěvková organizace | č. účtu ŠD: 30015-2000933379/0800 | Zřizovatel: Úřad MČ Prahy 19 

 

8 
 

Plán činností ŠD v měsíci únoru – Máme rádi zvířata 

Prehistorická zvířata 

Přírodovědná – vznik planety a života na Zemi; zvířata a příroda v pravěku; druhy 

dinosaurů; jak se žilo v pravěku; zánik dinosauří říše; vznik dřevěného 

uhlí 

Výtvarná –  pravěké malby; pravěké květiny; s jakým dinosaurem bych se rád 

seznámil – kresba; masopustní obrázky;  tempery - míchání barev;  

zimní sportování 

Prac. – tech. – model dinosaura; masopustní masky a škrabošky; domeček z dýhy; 

šálek čaje (model); koláž - zasněžená krajina;  Valentýnka  

Hudební –   pravěká hudba (hraní na nástroje); masopustní písně; karneval; písně 

se zimní tématikou 

Dramatická –  pantomima – hra „Kufr“ (lidské činnosti a aktivity); masopustní 

průvod školou; smyslové hry 

Literární – příběhy z pravěku; Sek a Zula – pravěká pohádka (komiks); Lovci 

medvědů; Cesta do pravěku; příběhy a povídky – výběr dětí; kdo byl 

sv. Valentýn – legenda (využití TV Edu);  vyprávění o masopustu, 

zvyky, tradice (využití TV Edu, Chaloupka na vršku – jak to bylo o 

masopustu)… 

Sportovní – zimní sporty; sportovní soutěže v tělocvičně; pohybové hry s tancem; 

překážková dráha; závody družstev; dětská jóga 

Dopravní – dopravní značky; cestování 

v dopravních prostředcích; jak se 

chováme ke zdravotně postiženým; 

jak se chovat, když jsem sám 

doma 

 



 

Základní škola Praha - Kbely | Albrechtická 732, 197 00 Praha 9 | IČ: 61384780 | T: 286 855 062 | E-mail: info@skola-kbely.cz www.skola-kbely.cz | 

Příspěvková organizace | č. účtu ŠD: 30015-2000933379/0800 | Zřizovatel: Úřad MČ Prahy 19 

 

9 
 

Plán činností ŠD v měsíci březnu – Máme rádi zvířata 

Hmyz 

Přírodovědná – rozmanitost hmyzí říše; život včel, mravenců, sršňů, pakobylky, 

sarančata…; zajímavosti z hmyzí říše; vývoj motýla a můry;   jaro - 

probouzení a změny v přírodě, námluvy v přírodě, první jarní květiny, 

návrat ptáků; vycházka a pozorování přírody; zahrada ŠD na jaře 

Výtvarná –  berušky a brouci v trávě; motýlí omalovánky; mraveniště; hmyzí 

křídla – malba; jarní květiny (sněženky, narcisky…); jak vypadá jaro; 

jarní omalovánky a vystřihovánky; velikonoční dekorace -  zdobení 

vajíček z papíru, velikonoční přání,  

Prac. – tech. – model mraveniště; čmelák z ruliček; hmyzí hotel – práce 

s přírodninou; velikonoční vyrábění (kraslice, zápichy, pletení 

pomlázky; zdobení květináčů + osení); MDŽ - výroba přání, dárků, 

květiny  z papíru; práce s textilem; dárky k zápisu; výroba vlastní 

knihy 

Hudební –   písničky s hmyzí tématikou, písničky z Večerníčku – Včelí medvídci, 

Včelka Mája, Mravenčí ukolébavka; písničky s jarní tématikou (Svěrák 

a Uhlíř – Jaro dělá pokusy, Šel zahradník do zahrady s motykou...)  

Dramatická –  poznej zvíře – pantomima; život ve včelím úle – trubci a dělnice; 

scénky ze života hmyzu; Co se děje v trávě ? – dramatizace; hádání 

jarních činností – pantomima 

Literární –  pohádky s hmyzí tématikou Ferda Mravenec; Pavouček Pája; Čmelák 

Aninka; Broučci;  březen – Měsíc knihy - jak vzniká kniha, kdo je autor, 

ilustrátor; první jarní den 

Sportovní – míčové hry na hřišti; pohybové hry; turnaj ve vybíjené; překážková 

dráha (prolézačky na zahradě ŠD); měsíc sportovních rekordů-nejvýš, 

nejdál, nejrychleji, děti mohou navrhnout svoji disciplínu 

Dopravní – jaké se mohou stát úrazy během jarních aktivit a první pomoc; 

přechod pro chodce; bezpečně do školy a ze školy (kvíz); tísňové linky 
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Plán činností ŠD v měsíci dubnu – Máme rádi zvířata 

Exotická zvířata 

Přírodovědná – zvířata na jiných kontinentech; zoologické zahrady a jejich význam; 

adopce v Zoo Praha; ohrožené druhy zvířat a jejich mláďata;  co se 

děje v přírodě na jaře (stromy, mláďata); hnízdění ptáků; pozorování 

zvířat na zahradě ŠD 

Výtvarná –  zvířata z jiných krajů – kresba; typické africké obrázky; představa 

džungle – kresba, koláž…; plánek vlastní Zoo; moje nejoblíbenější 

zvíře v Zoo; kresba jarních zvířátek 

Prac. – tech. – modely exotických zvířat; slon z papírového talíře; origami – exotická 

zvířata;  listy exotických rostlin (monstera…); čarodějnické vyrábění 

Hudební –   písničky s tematikou cizích zvířat; Yo Yo Band – Jedeme do Afriky; 

Madagaskar – I like to move it; písnička z Večerníčku Žofka ředitelkou 

Zoo; M. Eben – V Zoo; písničky s velikonoční tématikou + velikonoční 

koledy; poslech písniček pro děti; čarodějnické písničky 

Dramatická –  život v džungli – dramatizace; najdi svou dvojici pouze podle zvířecích 

zvuků; prstové divadlo – Zoo;  vyprávění a předvádění oslavy 

Velikonoc v každé rodině, velikonoční koledy a říkadla   

Literární –  pohádky s tématikou exotických zvířat; velikonoční verše, tradice a 

zvyky, jednotlivé dny Velikonoc a co znamenají; pošleme 

kamarádovi nebo babičce a dědovi velikonoční přání; 

Filipojakubská noc – Otfried  Preussler-Malá čarodějnice 

Sportovní – míčové hry; pohybové hry; sportovní soutěže; jarní 

jógování; velikonoční turnaj v petanque; skákání 

gumy; skákání přes švihadlo; hry na písku a 

prolézačkách; vycházky  

Dopravní – výlety do přírody (zásady bezpečnosti); dopravní 

značky; co dělat v ohrožení, práce hasičů 
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Plán činností ŠD v měsíci květnu – Máme rádi zvířata 

Domácí mazlíčci 

Přírodovědná – jak může pomoci zvíře člověku (canisterapie...); 

zvířecí útulky;   jak se starat o psi, kočky, malé hlodavce, rybičky, 

papoušky…; co kvete na zahradě ŠD; ochrana životního prostředí - 

Den Země (soutěžní stezka s úkoly + TV Edu); kvíz 50x o přírodě 

Výtvarná –  můj domácí mazlíček; papoušek - kresba; omalovánky; rozkvetlé 

stromy – šeříky, třešeň….;  můj nejlepší přítel; portréty maminky 

(kresba); malování na chodník 

Prac. – tech. – modely domácích zvířat; kočička z bavlnek; dárek pro maminku-  

 přání, papírové květiny, girlanda ze srdíček a kytiček…; stavby z písku 

Hudební –   písničky o domácích mazlíčcích – Malé kotě, spalo v botě…;  písničky 

o lásce – květen Máj - lásky čas; písničky o maminkách; písničky o 

Slunci 

Dramatická –  zvířecí pantomima; hádanky o zvířatech 

Literární –  knihy o domácích mazlíčcích - O pejskovi a kočičce; Maxipes Fík; moje 

oblíbená kniha; rozhovor s dětmi – Kdo je pro mě kamarád? 

Sportovní – závodivé hry na zahradě ŠD; míčové hry; pohybové hry; opičí dráha; 

sportovní olympiáda 

Dopravní – jízdní kolo (příprava na jarní sezonu, výbava 

cyklisty) + cyklotrasy v okolí; jakým 

dopravním prostředkem nejraději cestuji; 

ekologické dopravní prostředky + ekologicky do 

školy, ze školy 
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Plán činností ŠD v měsíci červnu – Máme rádi zvířata 

Rekordy ze zvířecí říše 

Přírodovědná – využití encyklopedie a dokumentů pro děti – zajímavosti a rekordy 

zvířecí říše (největší, nejdelší, nejsilnější zvíře….); zvířata ve Kbelích – 

seznámení se s živočichy žijícími na zahradě ŠD; co se děje v přírodě 

v létě + péče o zvířata za vysokých teplot; ochrana vymírající flory a 

fauny 

Výtvarná –  zvířata kolem nás – koláž; malování v přírodě; už se těším na 

prázdniny; kam pojedeme na prázdniny, kreslení na chodník 

Prac. – tech. – stavby z písku; turistické vizitky a pohlednice; vyrábíme dárek ke Dni 

   otců; loď z papíru   

Hudební –   prázdninové písničky; poslech moderní hudby; opakování známých 

písní; napodobování zvuků zvířat; moje nejoblíbenější písnička; 

výroba rytmických hudebních nástrojů (využití přírodnin) 

Dramatická –  scénky – ze zvířecí říše; letní hádanky; dramatizace - co budu dělat o 

prázdninách; měsíc dobrých skutků 

Literární –    příběhy o zvířatech – vlastní tvorba; Guinnesova kniha rekordů; 

 pohádky o veselých zvířatech – četba; jakou knihu jsem dočetl, 

 jakou budu číst o prázdninách;  práce s mapou – kam se chystám v  

 létě 

Sportovní – míčové hry; sportovní hry; atletika (skok, hod, běh); soutěže na 

prolézačkách; sportovní soutěže s odměnami ke Dni dětí; „týden 

radosti jako dárek ke Dni dětí“ – aktivity na přání dětí, nejoblíbenější 

hry, soutěže, kuželky  

Dopravní – bezpečně o letních prázdninách; 

bezpečně při pobytu u vody; jakými dopravními 

prostředky cestujeme o prázdninách; cestujeme po světě -  

letadla, autobusy, vlaky; návštěva Leteckého muzea 


