
 
 
Plán školní družiny na měsíc : Duben  2019 

 
IV. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková 
 
Téma : Co mi řekl semafor 
 
1. Odpočinková, relaxační činnost:  
 
- četba knížky na pokračování 
- klidové činnosti a hry na koberci 
- stavby z kostek, lego i Cheva 
- kolektivní námětové hry ve skupinách 
- poslech pohádky na CD i DVD 
 
2. Rekreační činnost:  
- pravidelný pobyt venku od 14 – 15hod.  
- sportujeme s náčiním i bez náčiní 
- míče, švihadla, obruče, lano 
- dodržování pitného režimu u dětí. 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme: orientace v okolí školy, názvy ulic a důležitých míst 
         bezpečná cesta do školy i ze školy, jsem chodec . . . 
 

Lidé kolem nás: dopravní značky v okolí školy, světelná signalizace 
     úloha městské policie a bezpečnost na silnicích 
      

  Lidé a čas :  velikonoční zvyky a obyčeje ve městech a na vesnici (rozdíly) 
           velikonoční hodování s jarními bylinkami ( zajímavé recepty)            

 
Rozmanitost přírody:  seznámení s knížkou o ohrožených druzích zvířat 
   „Planeta zvířat“- ukázka z knížky, prohlížení. . .  
     
Umění a kultura : svět čarodějnic a jiných tajuplných bytostí z pohádek 
        povídání o zvyku pálení čarodějnic, kresba čarodějnice 
         
Člověk a svět práce : kuřátka z tampónků na barevném kartonu 
            ( fixi, lepidlo, krepový papír,. . .) 
   zdobíme perníčky barevnou polevou 
 
Člověk a jeho zdraví: důsledky nedodržování správné hygieny a čistoty 

    pitný režim a jeho důležitost při sportování 
     
4. Příprava na vyučování: slovní hry a hádanky na tabuli 
          návštěva knihovny ve škole 
          individuální pomoc při psaní DÚ 
 



 
5. Jiné činnosti:    2.a 3.dubna - zápisy do 1.tříd 
       18.dubna - velikonoční prázdniny 
       19.dubna - Velký pátek 
       22.dubna – Velikonoční pondělí 
 
6. Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli 
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny. 
 
 
7. Kroužky: Nabídka zájmových kroužků ve škole, spolupráce lektorů s vychovateli. 
 

 

 

 

 


