
VI. oddělení, Červen 2019 

TÉMA: ,, Všichni za jednoho, jeden za všechny“ 

 

- výchova ke zdravému životnímu stylu – zásady správných stravovacích návyků, 

zdravá výživa, dodržování pravidel stolování, hygienické návyky, účelné využívání 

volného času, sociálně patologické jevy, správné oblékání podle ročního období – 

otužování, sportovní aktivity 

- rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti a uplatnění získaných dovedností a vědomostí 

- rozloučení se školním rokem  

 

1. Odpočinková a relaxační činnost 

-četba knihy na pokračování 

- odpočinek na koberci- povídání o nastávajících prázdninách, kam pojedeme 

- dle zájmu dětí individuální hry, využijeme družinové hračky a hry 

- pobyt na školní terase a školním hřišti- sportujeme s náčiním 

  - prázdninové omalovánky 

 - motivační DVD „Byl jednou jeden život“, jak funguje naše tělo 

 - rozdáváme výtvarné práce a výrobky 

- zhodnotíme školní rok, odměníme se  

 

2. Zájmová činnost 

Místo kde žijeme: povídání a malování míst kam se vypravíme, kde to máme rádi 
(chalupa, babička, moře, tábor aj.) 

 

Lidé kolem nás: povídání jak jsme trávili během roku náš volný čas-kroužky, nový 
kamarádi, nové znalosti, nové tváře, nové činnosti 

 



Lidé a čas: 1.6. Den dětí-  vysvětlení vznik, historii, současnost, veselé odpoledne v ŠD 

  

Rozmanitost přírody: výlet do ZOO na papíře- nakreslíme zvířátka vytvoříme koláž, co 
vidíme v létě kolem sebe – louky, zahrady, sady, lesy 

 

Umění a kultura: 17.6. Den otců- (vysvětlení vznik, význam), zazpíváme si táborové písně 

 

Člověk a svět práce: kreslíme léto- příprava na nástěnky, úklid třídy a třídění hraček před 
prázdninami, vyrobíme pohlednici- v létě pošleme 

 

Člověk a jeho zdraví: pobyt na školní terase nebo hřišti, opakujeme dodržování pravidel 
bezpečnosti o prázdninách, pitný režim, správně se oblékáme dle počasí 

 

3. Příprava na vyučování: individuální vypracovávání domácích úkolů, procvičujeme 
hravou formou probírané učivo- pracovní listy, omalovánky-mandaly 

 

4. Jiné činnosti: 28. 6. 2019 vysvědčení 

        Rozloučení se školní družinou (diskotéka, datum podle akcí) 

5. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni, 
byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem jídelny.  

Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami. 

 

 


