
CELOROČNÍ PROJEKT 
 

„Kouzelná země skřítků“ 

 

Ahoj děti.  

Prázdniny utekly jako voda a já jsem se na vás už moc těšil. Jsem váš nový kamarád skřítek 
Rozmarýnek a společně se vydáme do „Kouzelné země skřítků“.  

Skřítkové jsou všude kolem vás a vy se s nimi skamarádíte a zažijete spoustu dobrodružství i 
legračních příhod. Že skřítci existují, o tom není pochyb. Občas vám pomáhají, občas vás 

škádlí a zlobí. Kde žijí a jak je můžete najít? To se všechno při našem putování do pohádkové 
říše skřítků dozvíte. 

 Každý měsíc navštívíme jednu říši skřítků. Poznáte, jak skřítci bydlí, co mají rádi, jaké jsou 
jejich záliby a mnohem, mnohem víc. Skřítkové jsou se všemi zvířátky a rostlinkami dobří 

kamarádi. Budeme se procházet přírodou a sledovat, jak se vše proměňuje. Naučíte se dívat 
kolem sebe, dozvíte se mnoho nového, objevíte věci, které ani mnozí dospěláci neznají.  

Slyšel jsem, že v Praze, když se večer setmělo, sedávali skřítkové u Vltavy s čertem a 
vodníkem z Podskalí a vyprávěli si, co se za celý den událo. A žijí tam prý dodnes. Říká se, že 

pod vyšehradskou skálou. Pamatují si dávné časy, a tak se za nimi společně vydáme a 
kouzelné pražské pověsti si poslechneme.  

Aby vás skřítci pustili nahlédnout do své říše, čekají vás skřítkovské úkoly, které musíte splnit. 
Za splněné úkoly získáte každý měsíc jednoho skřítka, kterého si vymalujete a vymyslíte mu 

jméno. Skřítkové budou bydlet v chaloupce, kterou si v družince pro ně nakreslíte nebo 
vyrobíte.  

My skřítkové jsme rádi na světě. Učíme se rádi nové věci, jsme hodní, kamarádští, šikovní a 
pracovití. Najdou se ale i takoví skřítci, kteří jsou pěkní uličníci, do práce se moc nehrnou, 
něco stále rozbíjejí, jenom zlobí a všechno ničí. Jsou to skřítci Ničemníci, kteří vás budou 

cestou zlobit, ale určitě si s nimi poradíte. Zkrátka ve světě skřítků je to stejné, jako ve světě 
lidí. 

 Na konci školního roku na vás za splněné úkoly bude čekat velké překvapení.  

Také se už nemůžu dočkat, až si mě vezmete na víkend domů. Těším se na kamarády, skřítky 
domácí, kteří s vámi bydlí. Určitě spolu zažijeme hodně legrace, zábavy a dobrodružství. 

 

• Náš projekt je motivován fiktivním pohádkovým příběhem (tematicky zaměřený na 
daný měsíc) tak, aby si děti mohly vybrat činnost podle svých zájmů. Děti si zábavné 
úkoly plní ve svých odděleních a také při společných akcích. Cílem hry je rozvíjení 
kamarádských vztahů mezi dětmi, utváření kladného vztahu k přírodě, rozvíjení 
pohotového vyjadřování, rozšiřování vědomostí a dovedností. 

 



Literatura: 

• Hana Primusová „Skřítek Rozekvítek“ Rok v přírodě 

• Michal Vaněček, Renata Petříčková „Kouzelné pověsti pražské, aneb jak to bylo 
doopravdy“  

• Lucie Křesťanová „Pohádky z pražských uliček“ 

• Vítězslava Klimtová „Lexikon ohrožených druhů skřítků lesních, lučních a domácích“ 
 
 

 VÝSTUPY: 

 Plánované, tematicky zaměřené akce: 

• Slavnostní přivítání prvňáčků 

• „Jsme jedna velká parta“ Seznamte se! 

• Seznámení s řádem a provozem školní družiny 

• Pravidla a poučení o bezpečnosti a chování při všech činnostech v ŠD 

• Dodržování mimořádných epidemiologických opatření (zvýšená hygiena, 
dezinfekce, roušky, testování) dle nařízení MZ a MŠ ČR-Covid 19 

• Vítání podzimu v říši skřítka „Podzimníčka“ 

• Kaštánkovo podzimní odpoledne 

• Drakiáda se skřítkem „Barvínkem“ 

• Halloween se skřítky Dýňáky 

• Čertovská diskotéka, vánoční besídka s vánočními skřítky 

• Družina má talent se skřítkem „Šikulou“ 

• Skřítkovský karneval 

• V říši skřítka „Knihovnička“ – moje oblíbená kniha 

• Vítání jara se skřítkem „Medovníčkem“ 

• Čarodějnický rej 

• Skřítkové v říši lidí – dopravní odpoledne, jezdíme bezpečně 

• Koloběžkové závody 

• Olympiáda skřítka Rozmarýnka 

• Oslava dětského dne se skřítkem „Ploutvičkou“ 

• Divadelní představení 

• Projektové dny-výtvarné soutěže, hry a zábavné úkoly, vycházky, 
sportovní činnosti 

• Ukončení a vyhodnocení celoročního projektu, celodenní výlet, nocování 
 
 

 

 



CÍLE: 

• cílem je vytvořit příjemné a podnětné prostředí s pestrým programem 

• získáváme nové vědomosti, různé dovednosti, poznatky a návyky 
potřebné pro život  

• rozvíjíme u dětí myšlení, tvořivost a fantazii  

• podporujeme a prohlubujeme individuální schopnosti a dovednosti 
intelektové, osobnostní, pohybové atd.  

• osvojujeme si pravidla společenského chování, práva a povinnosti 

• rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, vnitřní kvality jedince, 
komunikaci  

• učíme se společně řešit problémy 

• chráníme si zdraví, zdravý životní styl  

 

Výukový cíl kognitivní: 

• rozvíjení kreativity ve všech směrech (sportovní, výtvarný, hudební, 

literární, dramatický) 

Výukový cíl psychomotorický: 

• podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti 

(intelektové, osobnostní) 

Výukový cíl afektivní: 

• žáci budou motivováni výsledným oceněním za správně odvedenou práci, 

na závěr školního roku-odměna za celoroční šikovnost a píli 

• žáci sebehodnocením získají správný postoj ke své práci 

Metody a formy práce: 

• samostatná práce i skupinová práce, prezentace výsledků, hry, soutěže, 

řízené diskuse, výtvarná tvorba, dramatizace, četba 

 



Cíl projektu: 
 

• zábava, radost, relaxace 

• osvojit si pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti 

• kreativita, vzdělávání 

• rozvoj svých zájmů, zálib a nadání 
 

Časová náročnost: 
 

• projekt je rozpracován do 10 měsíců školní docházky 
  
 
Cílová skupina:  
 

• žáci 1. stupně ZŠ docházející do školní družiny 
 
 

Očekávaný výstup: 
 

• dodržuje zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany při všech činnostech 

• spontánně vypráví a zaměří se na to důležité, vyjadřuje svůj názor, dojmy 
a prožitky 

• učí se soustředit a vyvinout úsilí 

• spolupracuje ve skupině se svými kamarády 

• vyjadřuje fantazii při tvůrčích činnostech 

• dozvídá se nové věci a využívá je v učení 

• umí prožívat radost a příjemné zážitky 
 

  
Formy práce: 
 

• individuální 

• skupinové 

• hromadné  
  
 
 
 
 
 



Metody práce: 
 

• dramatizace a zpěv, četba 

• slohové práce, rébusy 

• kreslení a pracovní činnosti 

• práce s PC 

• hledání informací v knihách, encyklopediích, časopisech 

• hry a soutěže s pravidly 

• vycházky a pozorování přírody, hry v přírodě 

• sportovní hry na hřišti a v tělocvičně 
 

 Rozvoj klíčových kompetencí: 
 

• samostatnost 

• rozvoj logického myšlení, tvořivosti a fantazie 

• pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti 

• řešení problémů 

• podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti 
 
 

  

ZÁŘÍ:  
 
 Celoroční projekt: Putování se skřítkem Rozmarýnkem do „Kouzelné země skřítků“ 
 

• Seznámení žáků s vnitřním řádem a provozem ŠD 

• Seznámení žáků s hygienickými pravidly, dodržování mimořádných epidemiologických 
opatření (zvýšená hygiena, dezinfekce, roušky, testování) dle nařízení MŠ a MZ ČR 

• Co smíme a nesmíme, poučení o slušném chování a bezpečnosti při všech 
družinových činnostech 

• Učíme se sebeobsluze v jídelně, v šatně (rozvoj samostatnosti (1.tř.) 

• Používání kouzelných slovíček (prosím, děkuji, pozdravím…) 

• Zahájení celoroční hry „Kouzelná země skřítků“ výroba herního plánu, domečku pro 
skřítky, seznámení s hodnocením 

• Sebepoznávací hry 

• Vycházky zaměřené na bezpečnost silničního provozu (okolí školy) 

• Hrajeme si každý den, hry tvořivé, hry s pravidly 

• Kreslíme, vyrábíme, výtvarná soutěž – vzpomínky z prázdnin 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 
 
 
 



Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 

„Skřítkové při každodenní procházce objevují neustále něco nového. I když projdou známá 
místa, nacházejí nečekaná překvapení.“ 

 

• Seznámení s projektem, vymyslet jméno pro skřítka, který nás bude celý rok provázet 
a nakreslit domeček pro skřítky 

• Kaštánkovo podzimní zábavné odpoledne 

• Kouzelné pověsti pražské „O založení Prahy“ 
 
 

 

 
ŘÍJEN: Říše skřítka Podzimníčka 

 

• Sledujeme změny v přírodě, podzimní hrátky v lese 

• Práce s přírodninami, tvoříme a vyrábíme výrobky s podzimní tématikou 

• Zdravý životní styl-ovoce, zelenina plná vitamínů 

• Výroba podzimního skřítka, podzimní koláže 

• Příprava na Hallowenn – skřítci Dýńáci 

• Hry, soutěže, pohádky 

• Projektové dny, zábavné úkoly 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 

 
Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 
„Skřítkové mají během dne spoustu úkolů a povinností a snaží se vyřešit problém, jak stihnout během 

dne vše, co si naplánují. Dlouhou dobu přemýšleli, které úkoly jsou nejdůležitější a které přeloží na 
další den.“ 

 

• Vítání podzimu se skřítkem Podzimníčkem 

• Strašidelné zábavné odpoledne (diskotéka duchů a strašidel) 

• Halloween-skřítci Dýňáci 

• Kouzelné pověsti pražské „O rytířích z vyšehradské skály“ 
 
 
 

LISTOPAD: Říše skřítka Barvínka 
 

• Jak se připravují zvířátka na zimu, změny v přírodě 

• Barevní draci – výtvarná soutěž 

• Projektové dny, zábavné úkoly 

• Hrajeme si každý den, hry tvořivé, hry s pravidly 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 



Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 
„Barvínek je šikovný skřítek a všude, kde se objeví rozdává samou radost. Každé ráno, když se 

probudí, vezme si do ruky svůj kouzelný štětec a vydá se cestou necestou, přímo za nosem 
vytvářet svůj barevný svět. V mžiku se vše krásně zabarví.“ 

 

• Drakiáda 

• Barvínkovo zábavné odpoledne 

• Kouzelné pověsti pražské „O čertových kamenech“ 

 

 

PROSINEC: Říše vánočních skřítků – vánoční cinkání 
 

• Adventní čas, těšíme se na Ježíška-adventní kalendář 

• Čert, Mikuláš a Anděl-výtvarná soutěž 

• Vánoční dílna-tvoříme a vyrábíme dárečky 

• Kouzlo Vánoc – zvyky a tradice u nás a ve světě 

• Zdobení stromečku 

• Zpíváme koledy a čteme vánoční příběhy 

• Vánoční besídka a nadílka se skřítky 

• Projektové dny, plníme úkoly z nástěnky 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 
 

Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 
„V období Vánoc všichni i skřítkové myslíme na své přátele a kamarády. Přemýšlíme, čím 
bychom je potěšili, aby měli všichni radost a věděli, že je má někdo rád.“ 

JAK SKŘÍTKOVÉ HRÁLI MALIČKÉ VÍLE PRO RADOST – vánoční pohádka 
 

• Čertovská diskotéka 

• Vánoční besídka s nadílkou 

• Kouzelné pověsti pražské „Jak šel golem pro rybu“ 
 

 

LEDEN: Říše skřítka Sněhulky 
 

• Hry na sněhu-bobování, koulování 

• Zimní olympiáda skřítka Sněhulky 

• Sněhulák-výtvarná soutěž 

• První pomoc – prevence úrazů při zimních sportech 

• Hrajeme si každý den, hry tvořivé, hry s pravidly 

• Projektové dny, plníme zábavné úkoly 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 

 



Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 
„Skřítkové se domluvili s dětmi a vypravili se bobovat. Po velké zábavě byla dětem zima. Skřítkové jim 

uvařili bylinkový čaj s medem a poradili jim, jak se správně oblékat a jak předcházet nemocem.“ 
 

• Ptačí strom-zdobíme stromy, keře dobrotami pro ptáky 

• Zimní olympiáda skřítka Sněhulky 

• Sněhové čarování – sněhové stavby 

• Kouzelné pověsti pražské „O stavbě Karlova mostu“ 

 
 

ÚNOR: Říše skřítka Šikulky 
 

• Příprava na soutěž „Družina má talent se skřítkem Šikulou“ a zahájení soutěže 

• Tanec, zpěv, recitace…. 

• Hrajeme si každý den, hry tvořivé, hry s pravidly 

• Projektové dny plné zábavy, plníme úkoly z nástěnky 

• Výtvarná soutěž – pexeso se skřítky 

• Kreslíme a vyrábíme dárky k zápisu 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 

 
Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 
„Protože se blíží jaro, vydali se skřítkové na prohlídku lesa. Během cesty se rozhlížejí a přemýšlejí, kde 

je potřeba zasadit nové stromečky, jak odstranit polámané větvičky, jak vytvořit novou cestičku, 
kterou jim voda odnesla pryč.“ 

 

• Soutěž „Družina má talent“ se skřítkem Šikulou 

• Karneval 

• Kouzelné pověsti pražské „O Daliborových houslích“ 
 

 

BŘEZEN: Říše skřítka Knihovníčka 
 

• Vítání jara, hlavní znaky jara, pozorujeme změny v přírodě 

• Jarní květiny a bylinky s vílou Sněženkou – herbář 

• Z pohádky do pohádky-dramatizace oblíbené pohádky 

• Čtecí koutek se skřítkem Knihovníčkem – zábavné čtení oblíbené knížky 

• Návštěva knihovny 

• Výtvarná soutěž – moje kniha, leporelo 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 

• Projektové dny, zábavné úkoly 



Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 

„Skřítkové se celou dobu pohybují po lese a jejich tajným přáním je dostat se do pohádky. Dlouho 
nevěděli, jak své přání naplnit, až přišli na to, že nejlepší bude, když požádají o pomoc děti. Myslí si 

totiž, že děti se v pohádkách vyznají nejlépe. 
 

• Dramatizace pohádky 

• Vítání jara-zábavné odpoledne 

• Kouzelné pověsti pražské „O kouzelníkovi krále Václava“ 

 
 

DUBEN: Říše skřítka Chytrolína 
 

• Probouzení jarní přírody-zvířátka, rostliny, stromy 

• Hody, hody Rozmarýnku – velikonoční zvyky a tradice 

• Velikonoční tvoření – kraslice, zajíci, osení…. 

• Skřítek Chytrolín v říši lidí – dopravní odpoledne-jezdíme bezpečně 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 

• Projektové dny, zábavné úkoly 

 
Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 

„Sluníčko začíná hřát, příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, ptáci zpívají a v korunách 
stromů si začínají stavět svá hnízda. Lesem se šíří pronikavá vůně čerstvé pryskyřice a ze země 

vykukují první kytičky. Skřítkové neustále dohlížejí na to, aby bylo všechno, jak má být.“ 
 

• Skřítek Chytrolín v říši lidí – dopravní zábavné odpoledne 

• Rej čarodějnic-zábavné odpoledne 

• Den Země-úklid v okolí ŠD 

• Kouzelné pověsti pražské „O Staroměstském orloji“ 
 
 

 

KVĚTEN: Říše skřítka Medovníčka 
 

• Moje maminka-kreslíme a vyrábíme dárečky ke Dni matek 

• Ze života včel—vyprávění skřítka Medovníčka 

• Sportujeme se skřítky – olympiáda 

• Hrajeme si každý den, hry tvořivé, hry s pravidly 

• Projektové dny – zábavné úkoly 

• Vycházky-stavíme nové domečky pro skřítky 

 
 
 



Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 

„Skřítkové se rozhodli, že si změří síly se zvířátky, která žijí v lese, a proto uspořádají sportovní 
olympiádu. 

 

• Rozmarýnkova olympiáda 

• Projektový den o včelách 

• Kouzelné pověsti pražské „Utajené lapálie tlusté paní z Kozího plácku“ 

 
 
ČERVEN: Říše skřítka Ploutvičky 

 

• Den dětí-odpoledne plné překvapení 

• Koloběžkové závody se skřítkem Ploutvičkou 

• Těšíme se na prázdniny-plány 

• Projektové dny, zábavné úkoly 

• Vycházky, hry venku a sportovní činnosti 

• Bezpečnost při letních aktivitách 

• Výlet na Staré Hrady 

• Zábavné skřítkovské odpoledne – vyhodnocení celoročního projektu, odměna pro 
pilné a šikovné děti 

Celoroční hra: „Kouzelná země skřítků“ 
 

„Skřítkové se také už moc těší na prázdniny. Celý rok si s dětmi náramně užili. Naučili se 
spoustu nových věcí a zažili spoustu zábavy a dobrodružství. Děti, každý z vás má přece svého 
skřítka, který vám našeptává, co je správné a poradí, když si s něčím nevíte rady. Takže žádné 

loučení milé děti. Určitě se budeme potkávat i o prázdninách.  
Přejeme vám hezké skřítkovské prázdniny.“ 

 

• Oslava Dne dětí-odpoledne plné překvapení 

• Výlet „Staré Hrady“ 

• Skřítkovská diskotéka, ukončení projektu „Kouzelná země skřítků“ zábavné 
odpoledne s odměnou 

• Kouzelné pověsti pražské „Jak bezhlavý mnich stále hledal svoje kostky“ 

 

 

 

 


