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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 
 

Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola, Praha 5 – Jinonice,  

U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace 

 

Adresa školy: U Tyršovy školy 1/430, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Ředitel školy: Mgr. et Mgr. Soňa Přibylová Hasenkopfová 

Telefon :  235 510 235 

Fax :        235 510 235 

e-mail :    info@tyrsova.cz 

Web :      www.tyrsova.cz 

ID datové schránky: 2vimaad 

IZO :       102 385 483 

IČO :       70107661 

 

 

Školní družina : 

 

Vychovatelky:  Jaroslava Ptáčková (vedoucí vychovatelka)  

 

                          Michaela Bednářová 

Marta Hauserová 

Iveta Kreisingerová  

   Hana Kušionová 

                          Ing. Natálie Strnadová 

        

    

Telefon:          739 471 840 

 

 

Zřizovatel:      Městská část Praha 5 

Adresa:           nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5 

Telefon:          234 378 111 

                        257 000 111 

Fax:                 257 325 132 

e-mail:             posta@p5mepnet.cz 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 
 

     Ve školním roce 2022/2023 je kapacita školní družiny 180 dětí, které jsou 

rozděleny do šesti oddělení. Šesté oddělení školní družiny s kapacitou 30 dětí 

bylo zřízeno k 1. 9. 2022 na základě zákona č. 67/2022 Sb.   

 

     Pět oddělení je umístěno v pavilonu školy, tři z nich mají k dispozici prostory 

rozdělené na hernu a pracovnu, dvě oddělení využívají učebny prvních tříd. I 

zde jsou však prostory rozdělené na hernu a pracovnu. Jedno oddělení školní 

družiny se nachází v hlavní budově školy, v učebně druhé třídy. Všude je 

bezbariérový přístup. 

 

     Všechna oddělení školní družiny jsou vybavena audiovizuální technikou, 

hračkami, stavebnicemi, pracovními pomůckami a materiály pro různé pracovní 

techniky. 

 

     Školní družina se nachází v blízkosti nádherné přírody Prokopského údolí. 

Kromě této lokality využívá převážně k míčovým a zájmovým hrám i 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem a prostornou zahradu. V případě potřeby 

mohou děti využívat WC v budově MŠ. 

 

     Vychovatelky, které se snaží vytvořit dětem příjemné a milé prostředí, mají 

odbornou kvalifikaci a účastní se různých seminářů a kurzů v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Samozřejmostí je spolupráce se 

zákonnými zástupci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ORGANIZACE A PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VE 

ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

a) podmínky pro přijímání: 

 
     Činnost školní družiny je určena převážně pro žáky prvního stupně ZŠ, 

přednostně pro děti z 1. – 3. ročníku. Poté se teprve přijímají děti starší, ze 4., 

resp. z 5. ročníku. Kapacitu školní družiny (180 dětí) přitom nelze v žádném 

případě překročit. Přednostně jsou přijímány děti nejmladších ročníků (z 1. 

ročníku, poté z 2. ročníku atd.). Pokud kapacita školní družiny není po přijetí 

těchto dětí naplněna, přijímají se děti ostatní. Tyto děti se přijímají v pořadí, v 

jakém odevzdali zápisní lístek do ŠD (podle pořadníku). Pokud je dosaženo 

naplněnosti oddělení ŠD (30 dětí na 1 oddělení), je možné přijmout další děti jen 

v případě, že se během školního roku místa ve ŠD uvolní.  

     O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 

     Při přihlašování dítěte do ŠD zákonný zástupce vyplní zápisní lístek. Na 

zadní straně tohoto zápisního lístku musí být označeno, jakým způsobem bude 

dítě ze ŠD odcházet (tj. zda bude odcházet ze ŠD samo, či v doprovodu 

konkrétní osoby). Každou změnu týkající se odchodu dítěte ze ŠD musí zákonný 

zástupce oznámit vychovatelkám písemně. Zákonný zástupce je rovněž povinen 

prostřednictvím zápisního lístku informovat vychovatelku o zdravotním stavu 

svého dítěte (upozornění na zdravotní problémy dítěte).  

 
 

b) úhrada za zájmové vzdělávání ve ŠD: 

 
     Za zájmové vzdělávání ve školní družině musí zákonný zástupce uhradit 

stanovený měsíční poplatek. Vždy do konce kalendářního měsíce by měla být 

uhrazena platba na následující kalendářní měsíc, pokud ředitelka školy 

nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Pokud není 

poplatek opakovaně uhrazen, může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení dítěte 

ze školní družiny.   

 

 

c) organizační řád ŠD 
 



- přijaté děti jsou dle věku zařazeny do jednotlivých oddělení  

- provoz: 

 

 

RANNÍ PROVOZ:          od 7:00      do 7:35  

ODPOLEDNÍ PROVOZ:                   od 11:40    do 17:30 

  

                                     11:40 – 13:30 odpočinková činnost, hygiena, oběd 

                                     13:30 - 15:00 pracovní, zájmová a rekreační činnost 

                                     15:00 - 15:15 hygiena a svačina 

                                     15:15 -16:00 příprava na vyučování, psaní domácích 

      úkolů a didaktické hry 

                                     16:00 - 17:30 zájmová činnost dle zálib dětí. 

 

- děti odchází domů do 13:30, pak až po 15. hodině 

- v případě, že dítě nikdo nevyzvedne do doby ukončení provozu školní 

družiny, vychovatelka kontaktuje telefonicky zákonné zástupce  

- v případě, že zákonní zástupci opakovaně a bez závažného důvodu 

nerespektují hodinu ukončení provozu ŠD, může ředitelka školy jejich 

dítě z docházky ve ŠD vyloučit 

- vychovatelka informuje zákonné zástupce o všech důležitých 

záležitostech týkajících se školní družiny (změna provozu ŠD, provoz ŠD 

v době volna a prázdnin, akce ŠD, chování dětí...) písemně, a to zápisem 

do notýsku, či přímo osobním jednáním 

- V době odpoledního provozu ŠD děti navštěvují zájmové kroužky 

organizované školou 

 

Školní družina pořádá:  1krát ročně vánoční besídku 

                                       2 - 3krát ročně návštěvu divadla či přednášky 

                                       1krát ročně oslavu Dne dětí 

                                       1krát ročně spaní ve školní družině s programem 

                                       1 - 2krát ročně besedu či divadelní představení v ŠD 

                                       celoroční program, stejný pro všechna oddělení 

ŠD se zapojuje do celoročního projektu Celé Česko čte dětem. 

 

d) bezpečnost a ochrana zdraví  

 
- vychovatelky jsou pravidelně proškolovány v oblasti BOZ 

- na začátku školního roku jsou děti seznámeny s pravidly bezpečného 

chování a jednání, před každými prázdninami, v případě potřeby i 

v průběhu roku jim jsou tato pravidla připomínána  



- budova ŠD je zajištěna proti svévolnému odchodu dětí. Ve vstupních 

dveřích je nainstalován elektromagnetický zámek, který ovládá pouze 

vychovatelka. Tento zámek zabraňuje i vniknutí cizí osoby do budovy. 

- dítě neopouští oddělení ŠD bez vědomí vychovatelky 

- za dítě, které se nedostavilo do ŠD, vychovatelka neodpovídá. 

- doba pobytu dítěte ve školní družině je zapsána v zápisním lístku a 

taktéž v docházkovém sešitě. 

- děti se v ŠD řídí školním řádem, řádem školní družiny a pokyny 

vychovatelek. V případě, že dítě soustavně tyto řády porušuje a nedbá 

pokynů vychovatelek, může ředitelka školy rozhodnout o jeho 

vyloučení ze ŠD.  

- při jakémkoliv úrazu dítěte ve ŠD je vychovatelka povinna poskytnout 

první pomoc, informovat rodiče o úrazu a zapsat ho do knihy úrazů 

- o náhlé změně zdravotního stavu dítěte vychovatelka ihned informuje 

zákonné zástupce 

- vychovatelka spolupracuje s výchovným poradcem a třídním učitelem 

- pitný režim zajišťují ve školní družině vychovatelky 

 

e) sociální podmínky  

 
- všechny děti mají ve ŠD stejná práva i povinnosti 

vychovatelky  

- mají ke všem dětem rovný přístup, nesmí žádné dítě zvýhodňovat nebo 

znevýhodňovat 

- s dětmi komunikují a řeší různé problémy, 

- snaží se vytvořit příjemné prostředí oboustranné důvěry, prostředí, ve 

kterém se děti budou cítit spokojeně a bezpečně, 

- vedou děti k toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti a ochotě pomoct druhým,  

- podporují děti v samostatné práci, ale zajišťují i to, aby se děti zapojovaly 

do práce skupinové 

- snaží se včas rozpoznat první známky šikany a tento problém řešit 

s vedením školy a výchovným poradcem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

 
CÍLE: Cílem zájmového vzdělávání ve ŠD je učit, rozvíjet, vytvářet a předávat. 

 

KOMPETENCE: 

 

1. K UČENÍ:   

- řešit problémy 

- mít radost z učení 

- mít radost ze hry 

- hledat správná/nesprávná řešení, uplatnit vědomostí v životě 

- povzbudit chuť k učení a zájem o nové poznatky 

- rozvinout fantazii a nadání  

- rozvinout vztahy mezi dětmi 

 
    2.  K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: 

- uvědomit si problém 

- vytvářet problém a snažit se ho řešit 

- využít zkušeností k řešení problému 

- dotáhnout všechny činnosti do konce, zhodnotit je 

- ke každému problému stanovit nějaký závěr 

 

   3.  KOMUNIKATIVNÍ: 

 

- rozvinout schopnosti komunikovat a spolupracovat 

- porozumět slovům, možnostem různého obsahu 

- rozvinout slovní zásobu 



- mluvit s dětmi 

- popisovat činnosti 

 

 

   4. SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

- uvědomit si zařazení do sociální skupiny 

- poznat, že za své činny si každý zodpovídá sám 

- vnímat své okolí, např. agresivitu a šikanu 

- učit se ubránit a spolupracovat v týmu 

- hledat společné řešení, tzv. kompromis 

   

 5. OBČANSKÁ A ČINNOSTNÍ 

- naučit se plánovat a organizovat činnosti 

- naučit se zodpovědnosti za svou práci 

- uvědomit si práva a povinnosti  

- uvědomit si zodpovědnost za životní prostředí a své zdraví 

   

 6.  TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

- vytvářet si návyky v oblasti trávení volného času 

- naplnit volný čas (bez nudy) 

- motivace k aktivnímu trávení volného času, které vyvolává pocit 

radosti 

 

 

FORMY:  

 

Školní družina naplňuje svoji funkci činnostmi, které na sebe vzájemně 

navazují.  

 

 

a) PRAVIDELNÉ ČINNOSTI  

 

Odpočinková činnost: 



- úkolem je odstranit únavu vzniklou v souvislosti s vyučováním 

- zařazuje se po obědě nebo ráno před vyučováním 

- patří sem: stolní a společenské hry, kreslení, četba, poslech CD a 

klidové hry 

 

Zájmová činnost: 
- cílem je rozvoj osobnosti dítěte 

- zařazuje se po odpočinkové činnosti 

- patří sem: práce s různými materiály, výtvarná činnost a esteticko-      

výchovná činnost   

 

      

Rekreační činnost: 

- cílem je regenerace a aktivní odpočinek 

- zařazuje se po zájmové činnosti 

- patří sem: pohybové a míčové hry, sportovní a turistické prvky, 

vycházky 

 

    Příprava na vyučování: 

- cílem je příprava na plnění školních povinností 

- zařazuje se po svačině a rekreační činnosti 

- patří sem: psaní domácích úkolů, didaktické a vzdělávací hry                                                                                                                                                       

 

 
b) PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI 

 

Patří sem: besídky, návštěvy kina, divadla, přednášky, sportovní akce, oslavy 

významných dnů a konce školního roku, spaní ve školní družině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

 
a) ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

Místo, kde žijeme:   

 

- poznat cestu do školy, svoji třídu a školu 

- znát název svého města, jeho historii a pamětihodnosti 

- poznávat různé služby a instituce ve městě 

- znát adresy, datum svého narození 

- znát symboly ČR 

- účastnit se vycházek do okolí 

- pozorovat okolí a dění kolem sebe 

- účastnit se tematických her a malování na zadané téma 

- zapojit se do dopravní výchovy 

- hrát didaktické hry 

- zapojit se do besed 

- podílet se na výzdobě a zkrášlování třídy 

- starat se o zvířata a přírodu kolem sebe 

 

  

       Lidé kolem nás: 

 

- znát pravidla vhodného chování mezi lidmi (úcta, tolerance…) 

- osvojit si a dodržovat základy společenského chování 

- vytvářet si kladný vztah k lidem ve svém okolí 

- urovnávat a řešit konflikty mezi lidmi 

- dodržovat pravidla stolování 

- dokázat vyjádřit svůj názor 

- hodnotit a sebehodnotit 

- projevovat úctu k dospělým 

- vyprávět o rodině a kamarádech 

- umět pozdravit a poděkovat 

- všímat si změn ve svém okolí, umět jména všech zaměstnanců 

školy 

- získat základní znalosti v oblasti mediální výchovy 

 



 

Lidé a čas: 

 

- znát a přijmout režim školní družiny 

- vhodně vyplnit volný čas 

- navozovat pocit bezpečí 

- vyprávět o tom, co bylo a bude 

- účastnit se návštěv muzeí 

- vyprávět o následcích spěchu (úrazy) 

- vyprávět o denním režimu 

- poznat šikanu a jak se jí bránit 

- zajímat se o pohybové a zájmové aktivity ve svém okolí 

- navazovat přátelství 

               

    

Rozmanitost přírody: 

 

- seznámit se s živou a neživou přírodou 

- účastnit se tematických vycházek do okolí 

- pobývat v přírodě a pozorovat její změny 

- účastnit se didaktických her motivovaných přírodou 

- pracovat s přírodními materiály 

- kreslit a malovat přírodu a zvířata 

- rozvíjet ekologické cítění 

- vnímat rozmanitosti přírody 

- poznávat přírodní chráněné památky 

- zajímat se o to, jak se o přírodu starat 

 

 

  Člověk a jeho zdraví: 

 

- vědět, jak poskytnout první pomoc a seznámit se s důležitými 

telefonními čísly (policie, hasiči, záchranka…) 

- rozlišit rozdíl mezi úrazem a nemocí 

- vědět, jak předcházet nemocem a úrazům 

- účastnit se besedy červeného kříže 

- vědět, jak má vypadat lékárnička 

- naučit se sebeovládání a samostatnosti 

- účastnit se sportovních her 

- besedovat o nebezpečnosti návykových látek 

- dodržovat pitný režim 

- vědět, proč chodíme k lékaři 

- otužovat se, znát důvod  



- besedovat o osobní hygieně 

- dokázat pojmenovat orgány lidského těla a jejich funkci 

- rozlišovat fáze lidského života 

     

 

b) KULTURA A UMĚNÍ 
 

              Snažíme se rozvíjet smyslové vnímání dětí, fantazii, estetické cítění a 

mezilidské vztahy 

- zpíváme a hrajeme na hudební nástroje 

- posloucháme CD s různou tématikou 

- navštěvujeme kina, divadla, výstavy… 

- pořádáme koncerty dětí, které navštěvují hudební kroužek 

- pořádáme divadelní představení v ŠD 

- rozvíjíme tvůrčí uměleckou činnost 

- organizujeme výstavy výtvarných prací našich dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. AUTOEVALUACE 
 

     Cílem autoevaluace je hodnocení, ověřování a zlepšování kvality činností ve 

školní družině. 

 

VNITŘNÍ evaluace: 

- sebehodnocení vychovatelek 

- hodnocení práce ŠD 

- hodnocení klimatu v ŠD 

- hodnocení výchovné práce vedením školy 

- hodnocení vzájemné spolupráce s třídními učiteli 

- hodnocení vzájemné spolupráce mezi vychovatelkami  

 

VNĚJŠÍ   evaluace: 

- zpětná vazba: rodič – dítě 

- zpětná vazba: rodič – vychovatelka  

- hodnocení České školní inspekce 

- hodnocení veřejnosti 

 

TECHNIKY evaluace: 

- každoroční písemné hodnocení – vlastní práce školní družiny 

- pozorování dětí a rozhovory s nimi 

- zpětná vazba – bezprostřední reakce dětí 

- zpětná vazba – zájem rodičů o školní družinu 

- vystupování na pedagogických a provozních poradách 

- prezentace školní družiny 

- testování dětí, jak si poradí se zadaným úkolem 

- vnímání emocionálních projevů dětí   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. CELOROČNÍ PLÁN A DÍLČÍ CÍLE 
 

 

                   školní rok 2022/2023 
 

           KNIHOMOLOVÉ 
 
Hlavní úkol na školní rok 2022/2023:  
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM  
 
září: Knížky na hraní a pro zábavu 
říjen: Učebnice 
listopad: Příručky 
prosinec: Pohádky  
leden: Naučné knížky 
únor: Knížky plné básniček a písníček 
březen: Knížky o přírodě 
duben: Leporela + ilustrace 
květen: Kuchařky 
červen: Příběhy o dětech 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
ZÁŘÍ: KNÍŽKY NA HRANÍ A PRO ZÁBAVU 
 
Cíle: Poznat knížky sloužící k zábavě /knihy plné her/. 
         Rozvíjet motoriku, fantazii, vyrábět dle návodů. 
 
1. Omalovánky – vymalujte. 
2. Vyberte správnou odpověď. 
3. Poskládejte origami dle návodu. 
4. Vyluštěte křížovku. 
5. Celé oddělení vyrábí knížku pro zábavu. 
6. Přineste knihu, se kterou je zábava. 
7. Zahrajte si zábavnou hru. 
 
Hl. úkol: Seznamovací odpoledne plné zábavných her  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                  ŘÍJEN: UČEBNICE 
 
Cíle: Orientovat se v učebnicích 1. až 4.ročníků. 
         Plnit úkoly podle předmětů (např. hudební  
         výchova…) 
 

1. Postavte písmenka z lega. 

2. Najděte v čítance básničku a vytvořte k ní 

ilustraci. 

3. Vypočítejte příklady poskládané z víček od lahve. 

4. Zkuste se naučit krasopis. 

5. Zazpívejte si písničku, která se vztahuje  

k ročnímu období. 

6. Cizí jazyk – sami vyhledejte překlady některých 

základních slov. 

7. Jazykolamy. 

 
Hl. úkol: Divadlo 
 
 
 
 



 
 
 

              LISTOPAD: PŘÍRUČKY 
 
Cíle: Uvědomit si, na co potřebujeme příručky. 
        Naučit se s nimi pracovat a využít poznatků  
        získaných z příruček. 
 

1. Jmenujte příručky, které znáte (např. pro kutily, 

pro zdravotníky, pro orientaci v přírodě…). K čemu 

příručky slouží? 

2. První pomoc a vybavení lékárničky. 

3. Na co se používá kompas, buzola, mapa…  

4. Vyjmenujte nářadí do dílny a zkuste vyrobit 

výrobek ze dřeva. 

5. Hvězdy – vyjmenujte a namalujte základní 

souhvězdí, např. Velký vůz…  

6. Vyjmenujte planety. 

7. Co víte o zvířatech (např.: domácí x lesní, jejich 

obydlí, čím se živí…)? 

 
 
 
Hl. úkol: Návštěva zdravotníků – první pomoc. 
 



 
 

 
 
              PROSINEC: POHÁDKY 
 
Cíle: Umět posoudit vlastnosti pohádkových hrdinů. 
          Poznat autory a ilustrátory českých pohádek. 
          Nadpřirozené schopnosti a vítězství dobra nad 
          zlem. 
 

1. Vyjmenujte a nakreslete pohádkové postavy – 

kladné i záporné. 

2. Povídejte si o vlastnostech pohádkových postav. 

3. Porovnejte situace ze života a z pohádky. 

4. Přečtěte si klasickou českou pohádku. 

5. Vyrobte vánoční dárek. 

6. Vyrobte např. pohádkového draka z textilu. 

7. Opravte názvy pohádek.  

 
 
Hl. úkol: Vánoční besídka  
 
 
 
 



 
 
 
 

           LEDEN: NAUČNÉ KNÍŽKY 
 
Cíle: Naučit se vyhledávat informace. 
         Orientovat se v encyklopediích. 
         Vědět, co je to naučná knížka. 
 

1. Vysvětlete, co jsou naučné knížky. Vyhledejte je ve 

školní knihovně. 

2. Vytvořte na libovolné téma naučný kvíz. 

3. Seřaďte k sobě jednotlivé pojmy, např.: Hradčany – 

Praha ČR, Eiffelova věž – Paříž Francie…  

4. Vyhledejte a nakreslete např. dopravní prostředky, 

oblečení atd., které se používaly v minulosti. 

5. Seznamte se s Morseovou abecedou. 

6. Najděte a nakreslete např. pyramidy, stejnokroj…  

7. Seřaďte slova podle abecedy. 

 
Hl. úkol: Knižní jarmark. 
 
 
 
 



 
 
 

    ÚNOR: KNÍŽKY BÁSNIČEK A PÍSNIČEK 
 
Cíle: Poznat autory dětských knížek. 
         Cvičit slovní zásobu, např. prostřednictvím  
         básniček. 
         Prezentace před ostatními. 
 

1. Vysvětlete, co je verš, rým, sloka. 

2. Naučte se básničku a prezentujte ji před ostatními. 

3. Tvořte rýmy (pes x les …). 

4. Zahrajte si hru na zapamatování např. řady slov 

nebo věcí. 

5. Recitujte ve skupině. 

6. Zazpívejte si písničky, ve kterých se nachází zmínka 

např. o počasí, zvířeti, …  

7. K písničce nakreslete obrázek. 

 
Hl. úkol: Karneval. 
 
 
 
 
 



 
 
 

      BŘEZEN: KNÍŽKY PLNÉ PŘÍRODY 
 
Cíle: Poznávat zvířata a zvířecí postavy. 
         Naučit se vyhledávat informace. 
         Pracovat s vyhledanými informacemi. 
 

1. Vyhledejte v encyklopedii informace o zvířatech a 

přírodě. 

2. Nakreslete zvíře žijící v lese a jeho obydlí. 

3. Zopakujte si roční období. 

4. Rozdělte: ovoce x zelenina. 

5. Živá x neživá příroda. 

6. Čím se živí zvířata. 

7. EKO, ochrana přírody. 

 
 
Hl. úkol: Jarní úklid a Družina má talent. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    DUBEN: LEPORELA A ILUSTRACE 
 
Cíle: Rozvíjet fantazii a výtvarné dovednosti. 
         Rozvíjet slovní zásobu.  
         Poznat české ilustrátory. 
 

1. Vysvětlete, co je leporelo a co je ilustrace. 

2. Vytvořte v oddělení leporelo a uskutečněte soutěž 

mezi odděleními. 

3. Poznejte ilustrátory českých dětských knížek. 

4. Nakreslete obrázek, např. Ferdy Mravence, 

Maxipsa Fíka, Pejska a kočičky…  

5. Vyrobte v oddělení loutku. 

6. Vytvořte obrázkové písmo. 

7. Zkuste nakreslit obrázek v osové souměrnosti. 

 
Hl. úkol: Plackohraní 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             KVĚTEN: KUCHAŘKY 
 
Cíle: Umět se orientovat v kuchařkách a receptech. 
         Poznat bylinky, koření …  
         Poznat zahraniční pokrmy. 
 
1.Prohlédněte si kuchařky. 
2. Zkuste vyrobit (všechna oddělení společně) kuchařku 
oblíbených jídel. 
3. Jak pomáháte doma při vaření? 
4. Z modelíny vyrobte „pokrm“. 
5. Z kostiček lega postavte dort a uspořádejte výstavu. 
6. Povídejte si o koření a poznejte ho čichem. 
7. Jak se jmenuje oblečení kuchaře? 
 
Hl. úkol: Návštěva kuchaře nebo cukráře. 
                Vystoupení pro rodiče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        ČERVEN: PŘÍBĚHY O DĚTECH 
 
Cíle: Poznat dětské literární hrdiny a určit jejich  
         vlastnosti.  
        Orientovat se v knihách o dětských hrdinech. 
 

1. Povídejte si o dětských hrdinech, které znáte  

z knížek. 

2. Přiřaďte správně k sobě dětského hrdinu a knihu, 

ve které vystupuje.  

3. Namalujte, jak si představujete svého dětského 

hrdinu. 

4. Přineste knihu s dětským hrdinou a přečtěte z ní 

úryvek. 

5. Podívejte se na pohádku, např. Pat a Mat, Mach a 

Šebestová …  

6. Zahrajte si hru „Kdo jsem?“ 

7. Den dětí – udělejte si hezký den. 

 
 
Hl. úkol: Spaní v ŠD + záložka do knihy jako dárek. 
                  
Závěrečný kvíz. 
 



 

 
8.  ZÁVĚR 
 

     Cílem naší školní družiny je vidět děti veselé a šťastné. Snažíme se 

využít znalostí a zkušeností, které děti naučili jejich rodiče, učitelé a 

vychovatelé. Všechny tyto zkušenosti a znalosti zároveň také 

rozvíjíme. Každý krůček k úspěchu odměníme pochvalou či malým 

dárkem. Jsme dětem vždy nablízku, vnímáme jejich gesta, mimiku, 

ale i trápení. Nasloucháme jim, rozmlouváme s nimi, podporujeme je 

a v případě nějakého problému se snažíme najít společné řešení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


