
CELOROČNÍ PLÁN ŠD ČERNOŠICE 

 

Září 

 orientace v ŠD, ŠJ, ZŠ a okolí  

 seznámení s bezpečnostními pravidly v ŠD a mimo ni 

 seznámení dětí s režimem ŠD (Vnitřní řád ŠD), ŠJ (stolování, 

osobní hygiena, společenské chování) 

 seznamovací hry 

 pojmenování zvířátky jednotlivých oddělení, malování  

 seznámení dětí se soutěží v chování a aktivitě dětí (sbírání bodů) 

 skládání z papíru, vybarvování, vystřihování 

 

Říjen 

 vycházky do okolí školy 

 seznámení se základními dopravními pravidly pro chodce, 

procvičování chůze ve skupině 

 sbírání přírodních materiálů na výrobky (listy, kamínky, kaštany  

a jiné) 

 podzimní výzdoba ŠD 

 společné hry venku a v místnosti 

 příležitostná činnost: Veselá podzimní olympiáda 
 

Listopad 

 vycházky do podzimní přírody (dle možností) 

 sbírání listů, lisování, výroba obrázků 

 oslava Mikuláše, výrobky 

 společné hry venku a v místnosti 

 příležitostná činnost: výroba adventního kalendáře  

s překvapením pro děti, 

  výroba vánočních dekorací pro mikulášské trhy  
 

Prosinec 

 Advent – výroba adventního věnce, postupné zapalování  

 4 adventních svíček při odpočinkové činnosti 

 Vánoce, Štědrý den – zvyky, výroba vánočních dárků, vánoční 

výzdoba třídy ozdobami a výrobky 

 dokončování výroby adventního kalendáře s překvapením pro děti 

 příprava programu na vánoční besídku 

 příležitostná činnost: vánoční besídka – hry, soutěže, zpěv, 

občerstvení, diskotéka, 

vánoční dílničky pro děti (ŠD ul . Komenského), 

charitativní akce (ŠD ul. Pod Školou): prodej vánočních 

dekorací na mikulášských trzích (výdělek je věnován na 

podporu dětí v DD a v pěstounské péči) 
 

Leden 

 sezónní činnosti: sáňkování, bobování - dbát na bezpečnost  

(sjezdová x výstupová dráha) 

 zimní výzdoba třídy zimními obrázky (různé techniky) 

 pololetní vyhodnocení soutěže v chování a aktivitě dětí (diplomy, 



odměny) 

 příležitostná činnost: od druhého pololetí zahajujeme pravidelné návštěvy školní 

knihovny 
 

 

Únor 

 sezónní činnosti: sáňkování, bobování, stavby  

ze sněhu, koulování 

 Masopust – oslava v Černošicích, zvyky, výroba masek 

 pokusy se sněhem a ledem 

 příležitostná činnost: výroba Morany, účast na 

slavnostech Morany - vyhodnocení soutěže 
 

Březen 

 První jarní den – jarní výzdoba ŠD Velikonoce – zvyky, výroba 

velikonočních výrobků  

 hry venku na hřišti 

 příležitostná činnost: výroba dárků pro budoucí prvňáčky 

 k zápisu dětí do první třídy 
 

Duben 

 Měsíc bezpečnosti – dopravní hry a soutěže 

 pálení čarodějnic – výroba čarodějnice 

 pohybové a míčové hry venku 

 příležitostná činnost: jarní dílničky pro děti na velikonočních 

trzích  

 

Květen 

 Den matek – výroba dárků pro maminky 

 využití hezkého počasí: pobyt venku na dětském hřišti před školou, pohybové a míčové hry 

venku 

 

Červen 

 oslava MDD – společná hra 

 pobyt venku, hry, soutěže 

 dodržování pitného režimu 

 vyhodnocení soutěže ve sbírání bodů (diplomy, 

odměny) 

 výrobky s letní tématikou 

 příležitostná činnost: celodenní výlet na závěr 

školního roku 
 

 

 

Příležitostné činnosti jsou organizované nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD, přesahují 

obvykle rámec jednoho oddělení (celodružinové akce). V průběhu roku se s družinou 

účastníme celoškolních akcí dle potřeby školy. 
 

   


