
Plán školní družiny na měsíc:  Září 2019 
 

V. oddělení, vychovatelka: Mgr. Martina Žáčková 
 
Téma: Česká republika 
 seznámení s celoročním tématem: Poznáváme Evropu 
 
1. Odpočinková, relaxační činnost: hrajeme odpočinkové hry na koberci ve třídě, hrajeme 
stolní hry u stolečků, odpočíváme na koberci; 
     čteme knihu na pokračování 
     kreslíme na volné tématikou   
     vybarvujeme tématické omalovánky 
       
2. Rekreační činnost: probíhá většinou venku podle počasí (na školní terase, na školním hřišti 
či v tělocvičně) 
   hrajeme hry, sportujeme, hrajeme si na pískovišti 
    
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme: vyprávíme si zážitky z letních prázdnin 
          seznamujeme se nejen se školou, ale i s jejím blízkým okolím  
          Česká republika – povídáme si o naší zemi  
 

Lidé kolem nás: Naši kamárádi 
     sestavíme si pravidla slušného a bezpečného chování 
     hrajeme seznamovací a společenské hry  
 

 Lidé a čas: Česká republika - státní svátek sv. Václava 
          nejznámější pamětihodnosti (Den otevřených památek) 
           

Rozmanitost přírody: léto – podzim (jejich rozdíly) 
   blížící se podzim – změny v přírodě 

     
 Člověk a jeho zdraví: sporujeme na školní terase nebo na školním hřišti; hrajeme 
míčové, pohybové i běhací hry, dodržujeme pravidla a bezpečnost pře všech činnostech; 
dodržujeme pitný režim, dodržujeme hygienické návyky, vhodné oblečení na sportování, 
povídáme si o vhodných možnostech na využívání volného času. 

 
 Člověk a svět práce: pracujeme na výzdobě na školní chodbu a do třídy ŠD 
             montujeme a demontujeme stavebnicemi 
             vyrábíme si školní pomůcky (např. záložky, stojánky, rozvrhy) 
 
 Umění a kultura: kreslíme, malujeme výzdobu na školní chodbu a do třídy ŠD 
        posloucháme oblíbené písničky 
 
4. Příprava na vyučování: hrajeme didaktické hry a individuálně vypracováváme domácí 
úkoly; udržujeme pořádek ve školních pomůckách a ve třídě ŠD. 
 
5. Jiné činnosti:7. září – Den otevřených památek ČR, 
  21. září – Den míru 



  28. září – sv. Václav (státní svátek) 
 
6. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a řádem školní 
jídelny. Účastníci byli seznámeni se zásadami bezpečnosti, byli poučeni o bezpečném 
odcházení ze školní družiny, o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami a bezpečném 
pobytu na školí terase. 
 
7. Kroužky: nabídka zájmových útvarů na škole. 
 

 

 


