
Plán školní družiny na měsíc:  Říjen 2019 
 
IV. oddělení, vychovatelka:  Pavlína Strejčková 
 
Hlavní tématický okruh : Slovensko 
 
1.Odpočinková, relaxační činnost:  
 
- dokončení četby knížky Maxipes Fík 
- návrh na četbu nové knížky, výběr několika titulů 
- hrajeme si na koberci s plyšáky, kostkami . . . 
- povídáme si o zvířátkách (domácí, divoká i v Zoo) 
- pravidla deskových a společenských her 
- Člověče, nezlob se, pexeso, kvarteto, Černý Petr . . . 
 
2. Rekreační činnost:  
-  školní zahrada, kolektivní míčové hry 
-  švihadla, lano a dětské chůdy 
- využíváme herní prvky na cvičení i hru 
- dodržujeme pitný režim 
- cvičíme a tancujeme při hudbě na koberci 
 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme: hlavní město Praha a hlavní město Bratislava 
                                          česko-slovenské manželství a rodiny, přírodní krásy Slovenska 
           

Lidé kolem nás: rodina a její nejbližší příslušníci, příbuzenské vztahy, kamarádi 
     slovenský jazyk – jak mu rozumíme, naši nejbližší sousedé, 
                           text ve slovenštině, jeho pochopení a vysvětlení slovíček 
 
Lidé a čas:      pravidla slušného chování, používání slovíček 
  děkuji, s dovolením, promiň, nezlob se, omlouvám se . . . 
 
Rozmanitost přírody: vycházka na školní hřiště se sběrem barevných listů 
   sklizeň brambor i dalších plodin, zvířátka se pomalu  
                                    připravují na zimu, stěhovaví ptáci, sběr šípků . . . 
    
Umění a kultura:  papíroví draci ze čtvrtky, nákres tužkou a realizace voskovkou, 

pastelkou nebo vodovkou, doplníme krepovým papírem a                       
provázkem, výstava draků na chodbě – celodružinová akce 

.         
 Člověk a svět práce: náhrdelník z brambory a šípků, pomoc navlékání nitě a jehly 
             poučení žáků při práci s jehlou a nití a nůžkami 

 
Člověk a jeho zdraví: opakování pravidel hygieny, dodržování  pitného  
   režimu v ŠD, správné kombinování pití s jídlem  

 
 



4. Příprava na vyučování:  individuální pomoc při plnění Dú, procvičování učiva 
          každodenní četba žáků – časopisy, knížky  
 
 
 
5. Jiné činnosti:  4.10.světový den zvířat  
                           20.10 – Den stromů 
     28.10  -  Den vzniku samostatného československého státu (Státní svátek) 
     29.10 - 30.10 -  Podzimní prázdniny     
     31.10 – Halloween, anglosaský lidový svátek                                  
 
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 útvarů na škole. Zájmové útvary začínají v říjnu. 
 

 

 

 

 


