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Měsíc Téma Akce školní družiny 
 

Září 
 
 
 
 

Škola 
Cesta do školy 
Kamarádi 
Náš denní režim 
Životní prostředí 
Sportujeme 

➢ Malujeme „Dožínky“ křídami na náměstí 
(příležitostná činnost)                                                

➢ Návštěva galerie na Peruci (příležitostná 
činnost) 

➢ Kolečkiáda (příležitostná činnost) 
 

 
Říjen 
 
 
 

Naše obec  
Zásady správného chování 
Připravujeme se do školy 
Náš kalendář 
Roční období 
První pomoc 
Zdravý jídelníček 
Sportujeme 

➢ Sběr kaštanů (příležitostná činnost) 
➢ Podzimní tvořivé odpoledne (příležitostná 

činnost) 
➢ Pěší výlet (příležitostná činnost) 

       
 
 

 
Listopad 
 
 
 

Náš domov 
Rodina 
My a počítač 
Životní prostředí 
Osobní hygiena a čistota 
Poznáváme své tělo 
Sportujeme 

➢ Halloweenské dovádění (příležitostná 
činnost) 

➢ Turnaj „Pexeso“ (příležitostná činnost) 
 

 

 
Prosinec 
 
 
 

Naše obec 
Svátky a oslavy 
Jak se dříve žilo 
Tradice školy 
Osobní hygiena a čistota 
Sportujeme 

➢ Čertovské dovádění (příležitostná činnost) 
➢ Návštěva perucké knihovny (příležitostná 

činnost) 
➢ Vánoční besídka (příležitostná činnost)  

 
Leden 

Tradice městyse Peruc 
Tradice školy 
Nejsme všichni stejní 
Jak se mění lidé 
Příroda kolem nás 
Pečujeme o své zdraví 
Sportujeme 

➢ Turnaj „ Piškvorky“ (příležitostná činnost) 
➢ Turnaj „Dobble“ (příležitostná činnost) 

 
 
 
 

 



Měsíc  Téma Akce školní družiny 
 

Únor 
 
 
 

Náš domov 
Tradice školy 
Nejsme všichni stejní 
My a počítač 
Životní prostředí 
Sportujeme 

➢ Čtenářský test (příležitostná činnost) 
➢ Karneval (příležitostná činnost) 

 
 

 
Březen 
 
 
 
 

Tradice školy 
Zásady správného chování 
Svátky a oslavy 
Náš denní režim 
Příroda kolem nás 
Zdravý jídelníček 
Sportujeme 

➢ Vítání jara (příležitostná činnost) 
➢ Návštěva galerie na Peruci (příležitostná 

činnost) 
 

 
Duben 
 
 
 

Cesta do školy  
Tradice městyse Peruc 
Kamarádi 
Jak se dříve žilo 
Roční období 
První pomoc 
Poznávání živočichů a 
rostlin 
Sportujeme 

➢ Velikonoční tvořivé odpoledne 
(příležitostná činnost) 

➢ Turnaj ve cvrnkání kuliček (příležitostná 
činnost) 
 

 
 

 
Květen 
 
 
 

Naše obec – náš městys 
Zásady správného chování 
Náš kalendář 
Životní prostředí 
Sportujeme 
Pečujeme o své zdraví 

➢ Návštěva muzea na Peruci (příležitostná 
činnost) 

➢ Malování na chodník u muzea (příležitostná 
činnost) 
                

 

 
Červen 
 
 
 

Tradice městyse Peruc 
Svátky a oslavy 
Náš kalendář 
Příroda kolem nás 
Zdravý jídelníček 
Sportujeme 

➢ Dětský den (příležitostná činnost) 
➢ Šipkovaná  (příležitostná činnost)  

 



 


