
ROČNÍ PLÁN 2021/2022 

CELOROČNÍ HRA MALÝ RARÁŠEK 

Září Seznámení s pravidly ŠD, pravidla 

společenských her, výtvarná činnost, 

sportovní hry, školní hřiště, práce na 

počítačích, pohybové aktivity- tanec, 

kuchyňky 

• Adaptační hry 

• Prázdninové zážitky-vyprávíme, 

kreslíme, přineseme si fotky z 

dovolené 

• Sestavení družinového tabla 

• Projekt „Celé Česko čte dětem“ 

Únor Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště, 

práce na počítači, pohybové aktivity- tanec, 

kuchyňky 

• Zásady první pomoci-kvíz 

• Kouzelný svět knih 

• Povídáme si o masopustu 

• Vyrábíme masky na masopust 

• Píšeme „dopis“ o tom, jak by se měli lidé 

na celém světě k sobě chovat 

• Turnaj lodě 

• 14.2. Valentýn 

• Lidé s různým postižením – učíme se 

toleranci a pochopení 

• Receptář prima nápadů 

Říjen Výtvarná činnost, sportovní hry, školní 

hřiště, práce na počítači, pohybové 

aktivity- tanec, kuchyňky 

• Projekt „72 hodin“ 

• Tiskátka z brambor, jablek, 

korku 

• Otisky listů, koláže, tvoření s 

přírodninami 

• Drakiáda-výroba draků 

• 20.10.-Den stromů-tvorba 

vlastního stromu 

• Halloween (zvyky, tradice, hry) 

• Příprava na jarmark 

Březen Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště, 

práce na počítači, pohybové aktivity- tanec, 

kuchyňky 

• Zapojení do projektu „Spring Alive“ 

(jaro ožívá) 

• Sázíme zeleninu a květiny ze semínek 

• DO-RE-MI-pěvecká soutěž 

• 21.3. Den poezie- čteme a učíme se 

básničky 

• 27.3. Mezinárodní den loutkového 

divadla-vyrábíme loutky, hrajeme 

divadlo 

• Sbírání kamínků na výtvarné tvoření 

Listopad Výtvarná činnost, sportovní hry, školní 

hřiště, práce na počítači, pohybové 

aktivity- tanec, kuchyňky 

• 13.11. Den laskavosti 

• 13.11. Mezinárodní den 

nevidomých 

• 20.11. Světový den pozdravů 

• Naše zdraví, hrajeme si na 

doktora 

• Povídáme si o zvířatech 

• Příprava na jarmark 

• Sušíme ovoce- křížaly 

• Turnaj (MĚSTO, JMÉNO, 

ZVÍŘE, VĚC) 

• Turnaj Puzzliáda 

 

 

 

 

 

 

 

Duben Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště, 

práce na počítači, pohybové aktivity- tanec, 

kuchyňky 

• Čarodějnický rej (karneval) 

• 22.4. Den Země-povídáme si o ekologii, 

chráníme přírodu, učíme se třídit odpad 

• Koláž z víček- zvířata 

• Indiáni 

• Velikonoční překvapení v parku 

• Zdobíme vajíčka 

• 23.4. Den anglického jazyka 

• Okolí naší školy, doprava 

• Turnaj v prší 



Prosinec Výtvarná činnost, sportovní hry, školní 

hřiště, práce na počítači, pohybové 

aktivity- tanec, kuchyňky 

• Ježíškova pošta-dopis 

Ježíškovi 

• Adventní kalendář 

• Příprava na vánoční besídku, 

pečení cukroví 

• Vánoční strom pro zvířátka-

výroba jedlých ozdob pro 

zvířátka 

• Vyprávění příběhů o Vánocích u 

nás doma, jak to u nás chodí 

• Turnaj v dobble 

Květen Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště, 

práce na počítači, pohybové aktivity- tanec, 

kuchyňky 

• Den matek 

• Kreslíme naše maminky. Povídáme si o 

nich 

• 15.5. Den rodiny 

• Zjišťujeme, kdy mají naše rodiče, 

prarodiče a sourozenci narozeniny 

(příběhy, jak probíhají oslavy 

narozenin) 

• Povídáme si o zaměstnání našich rodičů 

• Malujeme na chodník 

• Pampeliškománie 

• Antistresové omalovánky plné květů 

• Batikování triček 

• Návštěva psího útulku 

Leden Výtvarná činnost, sportovní hry, školní 

hřiště, práce na počítači, pohybové 

aktivity- tanec, kuchyňky 

• Zimní aktivity, bobování 

• Žijeme zdravě-správná 

životospráva, zdravá svačinka 

• Projekt „Sněhulák pro Afriku“ 

• Zvířata v zimě-stopy zvěře a 

ptactva ve sněhu 

• Turnaj mezi 1. a 2. oddělením 

• Turnaj v křížovkách 

• Cvičíme jógu 

• Kreslíme domácí zvířata- 

výstava 

Červen 

 

Výtvarná činnost, sportovní hry, školní hřiště, 

práce na počítači, pohybové aktivity- tanec, 

kuchyňky 

• Zakončení a vyhodnocení celého roku 

• Spaní ve škole 

• Venkovní aktivity na hřišti 

• Turnaj mezi 1. a 2. oddělením 

• Družinová olympiáda 

PLÁN SE MŮŽE V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT. 

 

Plánované akce, nezařazené časově (realizace dle možností): 

o Zoopark Chomutov 

o Kino Svět Chomutov (zima) 

o Akce od agentury Jaroš (zima) 

o Městská knihovna a muzeum Chomutov 

o Zámek Červený hrádek 

o Odpolední výlet- Jezeří (jaro/léto) 

o ZUŠ Chomutov 

o Domeček Chomutov 

o Horský hotel Lesná- projektové odpoledne (jaro/léto) 

o Lesy ČR, ČD 


