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Školní družina 
2018/2019 

 

ZŠ Nový Rychnov 
 
 
 
 
 



ZÁŘÍ 

 

 Čtení knihy Štaflík a Špagetka. 
 Malování a kreslení obrázků s 

podzimní tématikou, malovánky. 
 Výroba papírových ježků, otisk listů 

stromů, vystřihování podzimního 
ovoce. 

 Vysvětlení pravidel her v ŠD. 

Jiné: hry ve školní hale a na hřišti, seznámení s ezpečností a pravidly v ŠD na hřišti i v hale. 

Výročí, svátek, projekt:  

První školní den - seznámení se školní družinou, hry na seznámení   s novými kamarády v 
průběhu celého měsíce. 

Projekt - společné čtení knihy, podpora čtenářské gramotnosti. 

 

Vzpomínka na léto - výroba papírových melounů 

  



Tvoření a stavění 

               
 

Malí stavitelé velmi rádi staví věže z dřevěných klacíků. Jeden vesmírný obrázek. Kosmonaut 
navštěvuje různé planety sluneční soustavy. 

Dovádění na hřišti 

       

               Vybíjená všichni proti všem.                                        Kdo vyhraje nejvíce kuliček? 

 
 



ŘÍJEN 

 

 Čtení knihy Hurvínkova nebesíčka. 

 Malování a kreslení obrázků 
obrázky Hurvínkovi rodiny   a své 
rodiny. 

 Výroba - papírový automobil pana 
Spejbla, loutky, domečky pro 
rodinu z papírových krabic, 
práce       s přírodninami. 

 Úkoly - křížovky, osmisměrky, 
doplňovačky. 

 Jiné - divadlo, sportovní aktivity na 
hřišti a v hale. 

 Turnaj - Člověče, nezlob se. 

 

Výročí, svátek, projekt:   

72 hodin - úklidový projekt v okolí školy. 

100 let republiky - připomenutí výročí, výroba státních vlajek, procházka Novým Rychnovem 
a hledání významných stromů. 

Jablíčkování 

Halloween 

  



Oslavy 100 let ČSR - výroba papírového dortu 

 
 

Četba pohádkových knih 

Žáci si v rámci relaxace a odpočinku navzájem čtou pohádkové knihy a tím se  zdokonalují   v 
četbě.  

  

Zlatý podzim 

  



Projekt 72 hodin - 12. 10. 2018 

  

 

Jablíčkování - soutěž o nejkrásnější a nejchutnější 
jablko 

 

     

 

Žáci školní družiny přihlásili do soutěže 20 krásných jablek ze svých zahrádek. Odborná 
porota složená z žáků 1. a 2. třídy vybrala ta nejlepší a majitelé byly odměněni. 



LISTOPAD 

 

Čtení knihy Pohádky z Větrné Lhoty 

 Malování a kreslení obrázků s 
podzimní tématikou, Sv. Martina a 
blížícího se adventu. 

 Úkoly - křížovky, osmisměrky, 
doplňovačky. 

 Výroba - Halloween, papírové 
koně, sv. Martin, výzdoba třídy 
zimními dekoracemi, advent. 

 Jiné - procházka po okolí Nového 
Rychnova, pozorování změn 
přírody kolem nás, pozorování 
počasí. 

 Turnaj - Piškvorky 

Výročí, svátek, projekt:  

Halloween (strašidelné odpoledne), 

sv. Martin v ŠD (tradice) 

 

Výroba adventního kalendáře 

  



Páteční odpoledne ve školní družině 

 
 

Přijel k nám Martin na bílém koni 

  

Podzimní tvoření 

 



 
 

PROSINEC 

 

 Čtení knihy U všech čertů. 
 Malování a kreslení obrázků - 

Mikuláš, čert a anděl, Vánoce, sníh 
a vločky. 

 Úkoly - křížovky, osmisměrky, 
doplňovačky s vánoční tématikou. 

 Výroba - adventní kalendář, přání 
na Vánoce, dárek pro rodinu. 

 Jiné - procházka v okolí školy. 
 Turnaj - Pexeso 

 

Výročí, svátek, projekt: Ježíškova vnoučata, 

Mikuláš - čertovské putování plné úkolů a her, 

Vánoce - vánoční besídka.

 

Vánoční čas 
 

 

 



 
 

Rádio Junior - Ježíškova vnoučata 

 

 

  

Vánoce jsou ideální dobou, kdy někoho potěšit. Projekt Ježíškova vnoučata plní přání lidem z 
domovů pro seniory. Na webu jeziskovavnoucata.cz je zveřejněn seznam věcí, které by si lidé 
z těchto domovů přáli a každý, kdo se chce zapojit, si z něj může nějaký předmět vybrat a 
seniorům ho pořídit.  

 



 
 

Stromeček 

 
 

LEDEN 

 

 

 Čtení - knihy Kubula a Kuba 
Kubikula. 

 Malování a kreslení obrázků - zimní 
krajina, zvířata v zimě. 

 Úkoly - křížovky, osmisměrky, 
doplňovačky. 

 Výroba - sněhuláci z různých 
materiálů. 

 Jiné - malování na sníh, bobování 
na svahu, pozorování stop na 
sněhu. 

 Turnaj - stolní tenis. 

Výročí, svátek, projekt: měsíc sportovní všestrannosti. 

 

 

 



 
 

Recyklohraní 

  

 

Zima, zima tu je, snížek poletuje 

  

 

Cvičení s hrdiny Čtyřlístku 

V letošním roce postavičky Čtyřlístku slaví 50 let od vydání prvního dílu časopisu. Tak 
budeme plnit sportovní úkoly z tréninkového deníku Čtyřlístku a protáhneme svá těla. :) 

 
 



 
 

1. týden cvičení se Čtyřlístkem: 

15 lehů a sedů, 30 přeskoků přes švihadlo, chůze s knihou na hlavě, 3 minuty poklusu na místě. 

  

Páteční odpoledne na svahu 

 

2. týden cvičení se Čtyřlístkem: 

20 poctivých dřepů, stoj na jedné noze, skok po jedné noze. 

  



 
 

Kdo si hraje, nezlobí. 

 
 

ÚNOR 

 

 Čtení - knihy Byla jednou koťata. 
 Malování a kreslení obrázků - 

zvířata, ptačí krmítka, lyžaři. 
 Úkoly - křížovky, osmisměrky, 

doplňovačky 
 Výroba - masky,  ptačí budky,  
 Jiné - sportování se Čtyřlístkem. 

Výročí, svátek, projekt: maškarní veselice, 
Valentýn

 

Maškarní veselice 

 



 
 

BŘEZEN 

 

 čtení knihy  -  Já mravenec 
 Noc s Andersenem 
 kreslení a malování jarních obrázků 
 sportování ve školní hale 
 stavba nejvyšších staveb z 

dřevěných kostek 
 jarní procházky 

 

Divadlo zvířátka a loupežníci 

 

Pozorování ptačích krmítek 
Několika měsíční projekt byl zaměřen na ptáčky, kteří navštěvují krmítka našich zahrad. Žáci 

se naučili mnoho důležitých informací, jak jim pomoci přes zimu, aby nestrádali.  

  



 
 

DUBEN 

             

 čtení knihy - Hmyzáčci - Příběhy z 
trávy 

 Apríl 
 Velikonoce 
 Čarodějnice 
 kreslení a malování obrázků 
 výroba velikonočních dekorací 
 jarní procházky v okolí školy 

 

Čarodějnické úkoly 

  

Slunečné odpoledne 

  



 
 

Velikonoční tvoření 

 
 

Noc s Andersenem

  

Odpolední družina 

  



 
 

KVĚTEN 

                    

 práce s knihou - Průvodce přírodou 
do kapsy 

 Férová snídaně 
 Den matek 
 MS v hokeji 
 Jaro v přírodě 
 výroba přání a dárků maminkám, 

babičkám, tetičkám 
 procházky v okolí školy 
 sportování na hřišti 

 

Průzkumníci 
 

   

Naši malí průzkumníci s pomocí nádoby s lupami pozorovali včelu, chmýří pampelišky a různé 
rostliny.

Sportování v hale 

  



 
 

Fandíme hokeji 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1KYpF_x_h-A 

 

MS ve školním ledním 

 
 

ČERVEN 
    

                               

 Četba knihy Fredy, největší 
strašpytel a přítel ufounů  

 Celé Česko čte dětem - Týden čtení 
dětem v ČR 

 Den dětí 
 T-Mobile Olympijský běh 
 Hurá léto 
 Vesmír, Země, Slunce - tvoření  
 Těšíme se na prázdniny 

https://www.youtube.com/watch?v=1KYpF_x_h-A


 
 

Bezpečně o prázdninách - zdravověda 

  

 

Týden čtení dětem v ČR 

Školní družina ZŠ Nový Rychnov se do Týdne čtení dětem v ČR zapojila již podruhé. K četbě 
jsme si ve vybrali knihu - Fredy, největší strašpytel a přítel ufounů. Knihu četli 
paní vychovatelky, tak i žáci. Po přečtení jsme si udělali projektový týden plný úkolů, 
hádanek a tvoření na téma knihy. Malovaly jsme ufouny a pracovali jsem s naučnými kartami 
z Expedice příroda - 50 nebeských objektů. Zde jsme se formou otázek a úkolů dozvěděli 
mnoho zajímavostí o naší sluneční soustavě. Celé čtení zaujalo žáky natolik, že se již těší na 
další pokračování knihy. 

  

 


