
Plán práce  
 

Září 
Vyplouváme do nového školního roku, seznámení s novými kamarády. 
Ovocná sklizeň – co dobrého nám dává zahrádka. 
Plete celá družina, kamarád taky rád náramek – rozvíjíme přátelské vztahy. 
Cesta do pravěku, dostaveníčko s dinosaury. 
Honba za pokladem – celodružinová akce v přírodě. 
 

 
Říjen 
Hody milé hody – tradice, kroje. 
Ahoj vlaštovky – začínáme se loučit s létem. 
Výročí 100 let založení naší republiky, připomenutí významné historické události. 
Veselé dýňování – celodružinová akce i pro rodiče. 
 
 

Listopad 
Draci – létavci, využití větru nejen pro dětské potěšení. 
Přijede letos Martin na bílém koni? 
Příroda čaruje, obdivujeme podzimní krásy a dary přírody. 
Uspávání broučků – nenápadný život v trávě. 
 

 
Prosinec 
Mikuláš, anděl a čert, naši každoroční návštěvníci. 
Adventní dobroty – připrav sladké překvapení. 
Hurá, zase po roce máme tady Vánoce – dárečky pro všechny, které máme rádi. 
 
 

Leden 
My tři králové jdeme k vám – společně pomáháme. 
Ptáci v zimě, myslíme na ně s dobrotou v krmítku. 
Ledové království. 
Sportujeme i v zimě, využijeme každou spadlou vločku. 
 
 

Únor 
Fašank – masopust, zvyky, tradice. 
Karnevalová maska – tvoření dle fantazie. 
Krásný hled je na ten boží svět. 
Braši, v našem hradu straší -  kolem lítá nejedno strašidlo. 
Karnevalový rej masek – celodružinová akce. 
 

Březen 
Březen, za kamna vlezem – ještě nás zima nepustí. 
Příroda se probouzí, první poslové jara. 
Když prší, kvetou paraplíčka. 
Kniha, náš dobrý přítel – rozvíjíme kladný vztah ke čtení. 
 



 

Duben 
Velikonoční pletení – různé zvyky a tradice. 
Hody, hody, doprovody – tvoříme velikonoční dekorace. 
Barevný týden - barvy nejen v přírodě, ale i v našem šatníku. 
Jak se vaří počasí. 
Hledání velikonočního vajíčka – celodružinová hra v jarní přírodě. 
 
 

Květen 
Moje maminka má svátek, nezapomenu jí připravit něco hezkého. 
Recyklace – šetříme přírodu kolem nás. 
Vtipnější vyhrává – úsměv sluší každému. 
Mistřické Grand Prix – pátý ročník oblíbeného závodu autíček na dálkové ovládání. 
 

 
Červen 
Otvírání studánky – vliv a důležitost vody kolem nás. 
Dvacet tisíc mil pod mořem – překrásný mořský svět. 
Jak je důležité míti „Filipa“ – hádanky, kvízy a doplňovačky pro malé i velké. 
Balíme si kufr na prázdniny – myslíme i na svou ochranu a zdraví 
 
 
Do plánu nejsou zařazeny kulturní a vzdělávací akce, které se naskytnou během roku a kterých se 
rádi zúčastníme. 
Práci a témata si vyhrazujeme změnit podle přání dětí a nabídky v okolí. 
 
Zpracovala Alena Kašná a Jarmila Lysoňková 


