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Školní družina 
 

II. oddělení 
 

2020/2021 
 

ZŠ Nový Rychnov 
 

 

  



ZÁŘÍ 
 

 

 

 

 

 Přivítání žáků ve školní družině po 

letních prázdninách 

 Seznámení s hygienickými a 

bezpečnostními pravidly školní 

družiny 

 Četba knihy - Dobrodružství Billa 

Madlafouska 

 Malování a kreslení 

 Tvoření z papíru a přírodních 

materiálů 

 Sportování v hale i na hřišti 

 Zahájení celoroční družinové hry - 

Výcvik superhrdinů

 

Výcvik superhrdinů 

 

V letošním školním roce proběhne v naší školní družině VÝCVIK SUPERHRDINŮ!!! Děti budou 

získávat superschopnosti, za ně získávat žetony ( 10 superschopností = 1 žeton ) a za ně si 

mohou na konci roku vybrat v obchůdku odměny. Správný superhrdina musí ovládat mnoho 

superschopností, které umí použít v ten správný čas. Proto se v tomto školním roce naučíme 

létat, měnit podobu, cestovat časem nebo ovládat živly. Každý týden se naučíme jednu 

superschopnost a ještě během roku bude několik speciálních superschopností, které se naučí 

jen ti nejlepší superhrdinové. Tak už se na všechny v novém školním roce moc těšíme. :-) 



Výroba superhrdinských kartiček 

 

Síla  

Každý superhrdina by měl mít dostatek síly na konání všech dobrých skutků. Proto jsme si 

porovnali sílu našich rukou. Hlavní myšlenka byla  - "Nemusím vyhrát, ale zúčastním se." : ) 

 

Fantazie 

Vytiskni si předlohu superhrdiny a výtvarně ztvárni sebe jako superhrdinu. Můžeš si vymyslet 

i své superhrdinské jméno nebo buď v utajení pod svým vlastním jménem. 

 



Šaman 

K získání superschopnosti "ŠAMAN" jsme potřebovali plastovou láhev, utěrku na nádobí 

(látku), gumičku, brčka na vytvoření obrazců a kouzelnou tekutinu. Vytvořili jsme 

bublinkového hada a brčky jsme vytvářeli bubliny. Každý z žáků měl svoji láhev (používal ji za 

zpřísněných hygienických podmínek). Návod najdete  po kliknutí na černý obdélníček. 

 

Odpoledne ve školní družině 

 

 

ŘÍJEN 
Výcvik našich superhrdinů probíhá velmi úspěšně. Získali superschopnosti, které se jim ve 

světě a ve škole nikdy neztratí. I v měsíci říjnu všechny čeká mnoho dobrodružství a získávání 

nových zkušeností a dovedností. 

 



 

 

 Pokračování četby knihy 

Dobrodružství Billa Madlafouska 

 Stavíme města ( Lego, Cheva, 

dřevěné stavebnice ) 

 Procházky podzimní přírodou 

 Sportování na hřišti a v hale 

 Podzimní tvoření 

 Úklidový projekt 72 hodin 

 

Mečenoseč 

Každý správný superhrdina by měl umět používat různé nástroje a přístroje. Tak jsme se 

zaměřili na správné používání příborů a správné stolování ve školní jídelně. Chvíli nám to 

trvalo, ale už víme, že se používá jak vidlička, tak i nůž. Všechno dobře dopadlo a další 

superschopnost umíme. 

Kreativita 

Kreativita byla superschopnost více na přemýšlení. Měli jsme si vybrat ve školní družině 

jeden předmět a popsat jeho schopnosti a dovednosti. Bylo velmi zajímavé poslouchat 

návrhy na superpředměty, které zachraňují ostatní, léčí, pomáhají při těžké práci, ulevují od 

samoty a třeba jsou i pro pobavení. 

Laser 

Laserový paprsek má takovou sílu, že nám 

rozřezal obrázky na dílky puzzle. Náš úkol 

byl obrázky co nejrychleji složit : )   



Zavařujeme 

  

Tvoříme  

 

 

             

 

Sportujeme 

        

 

 



Projekt 72 hodin 

Dne 12. 10. 2020 ve školní družině proběhl úklidový projekt 72 hodin. Zaměřili jsme se na 

přesazení květin ve třídě a květin u školní jídelny. Práce nám šla pěkně od ruky a doufáme, že 

nám katičky jednou poděkují.  : ) 

 

       

 

LISTOPAD  

Na procházce 

 

 

Užíváme si slunečného odpoledne 
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PROSINEC 
 

 

 

 

V předvánočním čase nás navštívil čertík 

Rudla, který s námi zažívá různá 

dobrodružství, hry a tvoření. Rudlu 

postupně naučíme počítat, psát a 

poznávat svět okolo nás, aby nám nedělal 

v pekle ostudu. Společně jsme už vyzdobili 

třídu školní družiny, byli jsme na 

procházce a každý den navštívíme 

adventní kalendář s tradicemi, úkoly a 

tvořivými videi. 

Vánoční minidiskotéka 

https://youtu.be/P-08Vmn1a2M 

     

Zpíváme si koledy 

 

https://youtu.be/P-08Vmn1a2M


Vánoční dárky 

            

 

Čerti a čertice 
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Tvoření nás baví 

 

První sníh a trhání větviček třešně 

 

 

 

Vánoce, Vánoce přicházejí 

 

Tref čerta 

 



 

Vyrábíme adventní kalendář 
 

 

Sněhuláci 

 

 

LEDEN 
 

 Jak se žilo na hradě 

 Četba knihy "Na hradě Bradě"  

 Pravidelné procházky a hry v přírodě 

 Pozorování přírody 

 Tvoření, luštění a plnění zajímavých úkolů 

 Ptáci našich krmítek 

 

Podrobná mapa okolí hradu Brada 

 



Stavíme pevnost 

 

O Červené Karkulce

 
 

Zima 

https://youtu.be/ZaoGnlDiQbY 
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Malování na sníh  

 

Princezny, drak a rytíři 
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Výroba kalendářů na rok 2021 

 

 

ÚNOR  
 Masopust 

 Valentýn 

 Četba knihy "Čuníkův neobyčejný deník" 

 Hrajeme divadlo 

 Pravidelné procházky a hry v přírodě  

 Pozorování přírody 

 Pozorování stop na sněhu 

 Výzdoba třídy, malování, kreslení 

 

Šipkovaná 
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Hry ve školní družině

 

 

Tvoříme 

 

Masopust 

 

Pružnost víly Amálky 

Druhý úkol nám posílá víla Amálka z paloučku nedaleko rybníka. Skákali jsme přes švihadlo a 

měli jsme na to 3 pokusy. Minimální počet bylo 10 skoků a maximální počet nebyl dán. 
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Síla draka Bonifáce 

          

První úkol nám poslal pohádkovou poštou drak Bonifác. Děti si vyzkoušely svoji sílu a změřily 

si stopkami, kdo nejdéle udrží smrk z pohádkového lesa v natažené ruce před sebou. Úkol si 

můžete vyzkoušet doma s plastovou lahví naplněnou vodou a poměřit si síly se sourozenci 

nebo rodiči. Za splněný úkol dostaly děti razítko do pohádkové karty. 

 

Valentýnská přání 

 

Užíváme si sněhu 

 

BŘEZEN 
Žáčci družináčci, nastal čas, kdy se výuka přestěhovala k vám domů. Školní družina se pokusí 

o vyplnění volného času, když bude venku ošklivé počasí a budete mít všechny úkoly hotové. 

Kliknutím na obrázek KLIK se dostanete na stránky KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Tam najdete hry, 

tvoření, ... již z minulých měsíců, ale i nové věci, které tam budeme postupně vkládat.  

                              Pěknou zábavu přejí vychovatelky školní družiny 
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Online  družina 

  

Velikonoční kalendář 

Milé děti, rozkliknutím obrázku pod textem otevřete 14 úkolů, her a nápadů na tvoření. 

Úkoly se vám objeví, když kliknete na obrázky. Jsou to místa, kde se místo šipky objeví 

ručička. 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e

/2PACX-

1vTh0_VfSN6Pt6iKZkHY5idQsGKCq_bf458-

5YaHm36TmhIvwkL7JMmiA5F9KSkQ3kED

drDAsmrtYVJs/pub?start=false&loop=false

&delayms=3000#slide=id.p 
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DUBEN 
DEN ZEMĚ - úklid okolí školy 

   

Venku nás to baví 

 

Únik z perníkové chaloupky 
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Moudrost 

 

Každý superhrdina musí být moudrý a vzdělaný a to proto, 

aby vždy věděl, jak se má správně zachovat. Ve školní 

družině jsme si vyzkoušeli několik záludných hádanek a 

získali jsme superschopnost č. 7. 

 

 

Hurá, už si společně hrajeme 

  

 

KVĚTEN  
 

 Detektivní květen s komisařem Vrťapkou 

 Den matek 

 Tvoření, kreslení, malování 

 Procházky po okolí školy 

 Hry na hřišti 

 Pampeliškové dobrodružství 

 Pohádkový A - Z kvíz, hry, soutěže 

 Jarní hry 

 



MS v ledním hokeji - superschopnost změna podoby a 
předpovídání budoucnosti 
 

Každý hráč si v superschonosti "změna podoby" 

představil, že je útočníkem a dává góly. V další 

superschopnosti "předpovídání budoucnosti" si 

tipoval, jak který zápas dopadne a jaké bude skóre. 

 

 

 

Malujeme vlajky států MS v hokeji 

  

Tvoření 
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MS v ledním hokeji - superschopnost rychlost 

Úkolem hráčů je, se co nejrychleji a podle pravidel dostat do cíle v deskové hře - komisař 

Vrťapka na hokejovém ledě. 

 

MS v ledním hokeji - superschopnost obrana 

 

Volání jara - Volání jara - hlasy ptáků  

 

https://www.mujrozhlas.cz/specialy/volani-jara-poslechnete-si-hlasy-ptaku-s-komentarem-ludvika-muhlsteina


Odpoledne plné zábavy 

   

 

 

ČERVEN 
 Retrohraní - míčová školka, švihadlová 

školka, přebírání provázku, kamínky, 

hliněné kuličky, čára, skákání gumy 

 malování a kreslení obrázků s tématikou 

léta 

 ukončení celoroční družinové hry - 

Superhrdinové 

 pobyt venku na hřišti 

 

Přebírání provázku 

https://youtu.be/sDSeOPX8qdk 
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Koníci 

   

 

 

 

Den otců 

          

https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000313-6ceab6ceae/IMG_6847.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000313-6ceab6ceae/IMG_6847.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000313-6ceab6ceae/IMG_6847.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000313-6ceab6ceae/IMG_6847.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000313-6ceab6ceae/IMG_6847.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000314-1476314765/IMG_6850.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000316-0fb0f0fb10/IMG_6848.JPG


Čára 

 

Máme chuť na meloun :)

 
 

Míčová školka - superschopnost obratnost 

https://youtu.be/ID5GjkvIkKc 

 

1) 10x bouchnout míčem o zem a chytit oběma rukama 

2) 9x bouchnout míčem o zem a chytit pravou rukou 

3) 8x bouchnout míčem o zem a chytit levou rukou 

4) 7x bouchnout míčem o zem, jednou tlesknout a 

chytit 

5) 6x bouchnout míčem o zem, dvakrát tlesknout a 

chytit 

6) 5x bouchnout míčem o zem, tlesknout vepředu a 

vzadu za tělem a chytit 

7) 4x prohodit míč pravou rukou pod levým kolenem 

směrem k zemi a chytit 

8) 3x prohodit míč levou rukou pod pravým kolenem směrem k zemi a chytit 

9) 2x bouchnout míčem o zem, v dřepu se dotknout jednou rukou země a chytit 

10) 1x bouchnout míčem o zem, otočit se o 360° a chytit 

 

 

 

https://youtu.be/ID5GjkvIkKc


Sportujeme 

  

 

Ukončení výcviku superhrdinů 

https://youtu.be/H5jOAbN_uP4 

 

Pohádkové keškování 

Školní družina na jaře zahájila "Pohádkové keškování" neboli hledání pohádkových schránek 

v okolí Nového Rychnova. Keškování je obdoba geocashingu. Geocaching je hra na pomezí 

sportu a turistiky, kdy se při hledání se používají turistické navigační přístroje nebo chytré 

telefony. My jsme telefony používat nemuseli, ale kešky jsme zvládli hledat i bez nich, za 

pomoci nápověd. 

 

https://youtu.be/H5jOAbN_uP4


        

https://pohadkove-keskovani-2021.webnode.cz/ 

Malujeme pandy 

       

Kdo si hraje, nezlobí

 

https://pohadkove-keskovani-2021.webnode.cz/
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000289-182081820a/IMG_6786.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000289-182081820a/IMG_6786.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000289-182081820a/IMG_6786.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000289-182081820a/IMG_6786.JPG
https://ii-oddeleni2.webnode.cz/_files/200000290-dab22dab24/IMG_6770[1].JPG


V době nouzového stavu a distanční výuky školní družina pro žáky připravila zajímavé 

stránky, kde je mnoho her, úkolů, tvoření a dalších zajímavých návodů na vyplnění volného 

času.

https://kdo-si-hraje-

nezlobi5.webnode.cz/?_gl=1*1vpw5ml*_gcl_aw*R0NMLjE2MDI1MjQ5NDIuRUFJYUlRb2JDaE1JdTlLZnljNnY3QU

lWdUlCUUJoME95QTMtRUFBWUFTQUFFZ0wtX3ZEX0J3RQ..&_ga=2.64795503.1318807076.1602646683-

720612120.1574135646&_gac=1.204793380.1602524942.EAIaIQobChMIu9Kfyc6v7AIVuIBQBh0OyA3-

EAAYASAAEgL-_vD_BwE 

 

 

https://kdo-si-hraje-nezlobi5.webnode.cz/?_gl=1*1vpw5ml*_gcl_aw*R0NMLjE2MDI1MjQ5NDIuRUFJYUlRb2JDaE1JdTlLZnljNnY3QUlWdUlCUUJoME95QTMtRUFBWUFTQUFFZ0wtX3ZEX0J3RQ..&_ga=2.64795503.1318807076.1602646683-720612120.1574135646&_gac=1.204793380.1602524942.EAIaIQobChMIu9Kfyc6v7AIVuIBQBh0OyA3-EAAYASAAEgL-_vD_BwE
https://kdo-si-hraje-nezlobi5.webnode.cz/?_gl=1*1vpw5ml*_gcl_aw*R0NMLjE2MDI1MjQ5NDIuRUFJYUlRb2JDaE1JdTlLZnljNnY3QUlWdUlCUUJoME95QTMtRUFBWUFTQUFFZ0wtX3ZEX0J3RQ..&_ga=2.64795503.1318807076.1602646683-720612120.1574135646&_gac=1.204793380.1602524942.EAIaIQobChMIu9Kfyc6v7AIVuIBQBh0OyA3-EAAYASAAEgL-_vD_BwE
https://kdo-si-hraje-nezlobi5.webnode.cz/?_gl=1*1vpw5ml*_gcl_aw*R0NMLjE2MDI1MjQ5NDIuRUFJYUlRb2JDaE1JdTlLZnljNnY3QUlWdUlCUUJoME95QTMtRUFBWUFTQUFFZ0wtX3ZEX0J3RQ..&_ga=2.64795503.1318807076.1602646683-720612120.1574135646&_gac=1.204793380.1602524942.EAIaIQobChMIu9Kfyc6v7AIVuIBQBh0OyA3-EAAYASAAEgL-_vD_BwE
https://kdo-si-hraje-nezlobi5.webnode.cz/?_gl=1*1vpw5ml*_gcl_aw*R0NMLjE2MDI1MjQ5NDIuRUFJYUlRb2JDaE1JdTlLZnljNnY3QUlWdUlCUUJoME95QTMtRUFBWUFTQUFFZ0wtX3ZEX0J3RQ..&_ga=2.64795503.1318807076.1602646683-720612120.1574135646&_gac=1.204793380.1602524942.EAIaIQobChMIu9Kfyc6v7AIVuIBQBh0OyA3-EAAYASAAEgL-_vD_BwE
https://kdo-si-hraje-nezlobi5.webnode.cz/?_gl=1*1vpw5ml*_gcl_aw*R0NMLjE2MDI1MjQ5NDIuRUFJYUlRb2JDaE1JdTlLZnljNnY3QUlWdUlCUUJoME95QTMtRUFBWUFTQUFFZ0wtX3ZEX0J3RQ..&_ga=2.64795503.1318807076.1602646683-720612120.1574135646&_gac=1.204793380.1602524942.EAIaIQobChMIu9Kfyc6v7AIVuIBQBh0OyA3-EAAYASAAEgL-_vD_BwE

