
PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2019/2020 

MĚSÍC: ŘÍJEN 

 

I. oddělení 

vychovatelka: Veronika Vargová 

 

Hlavní tematický okruh: Slovenská republika 

 

Základní obsah činností: 

 

• Zásady bezpečného chování (BOZP), stanovení pravidel chování v ŠD 
• Jsme kamarádi (vzájemný respekt) 
• Poznáváme se navzájem (seznamovací kolektivní  hry, soutěže) 
• Seznámení s měsíčním tématem: Poznáváme a porovnáváme Českou republiku a 

Slovensko 
• Příchod podzimu - pozorujeme změny kolem nás (sklízíme úrodu, teplotní změny) 
• Sběr a využití podzimních plodin kolem nás a jejich využití (listy, kaštany, žaludy, 

šišky, šípek, jeřabiny) 
• Sportovní aktivity v přírodě (školní terasa, školní hřiště,okolí školy) 
• Významné dny: 4. 10. - Světový den zvířat, 20. 10. Den stromů, 31. 10. Halloween, 

podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 

 

 

Odpočinková a relaxační činnost - relaxujeme v pokojíčku, prohlubujeme přátelské 
vztahy, vyprávíme si příběhy o zvířátkách (můj domácí mazlíček, domácí i divoká 
zvířata,, zvířata chráněná i exotická), stavíme z kostek, hrajeme společenské a týmové 
hry (pexeso, piškvorky, tichá pošta aj.,..) 

 

Zájmová činnost: 

• Člověk a jeho svět: Slovensko a jeho atributy/ ČR (jazyk, měna, přírodní krásy aj.) 
Poznáváme a porovnáváme  

 

• Člověk  a jeho zdraví: Dodržujeme zásady bezpečnosti ve ŠD a školní jídelně, 
bezpečnost při cestě do školy/domů, dodržování pitného režimu, pobyt na školení 
terase a sportovním hřišti -pohybové a míčové hry 

 

• Člověk a kultura: Poznáváme zajímavá slovenská místa  



• Člověk a svět práce: Výroba draků - družinové téma,Halloweenské vyrábění, 
udržujeme pořádek v osobních věcech, udržujeme pořádek ve ŠD  

 

• Příprava na vyučování: udržujeme pořádek v osobních věcech, opakujeme znalosti 
formou hry,hrajeme didaktické hry  

 

• Poznámka: Účastníci byli seznámeni a   poučeni: se školním řádem, řádem školní 
družiny,  o bezpečnosti požární ochrany a dopravní kázni. Účastníci byli poučeni o 
bezpečném odcházení ze školní družiny a bezpečnosti v jejím okolí. Účastníci byli 
poučeni o bezpečnosti při manipulaci s výtvarnými pomůckami. 

 

• Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020  


