
Plán školní družiny na měsíc: Listopad 

II. oddělení 

1. Odpočinková, relaxační činnost: 

- Relaxace a hry na koberci  

- Čtení na pokračování  

- Společné vyprávění o podzimních svátcích (Halloween, Dušičky) 

- Individuální prohlížení knih a časopisů  

2. Rekreační činnost: 

- Výrobky s podzimní tématikou (omalovánky, obrázky) 

- hrajeme rekreační hry na školní terase 

-hrajeme tvořivé hry ve třídě 

3. Zájmová činnost: 

Místo, kde žijeme: 2.11. Památka zesnulých Dušičky, příprava na Advent.  

                                 13.11. Den nevědomích, 16.11. Den tolerance, 17.11 Den boje za svobodu a            

                                 Demokracii – státní svátek. 

Lidé kolem nás: Kouzelné slovíčko tohoto měsíce zní: „Nenič“ věci, které společně s tebou používají i 

tvoji kamarádi. Rozvoj sociálních zkušeností (laskavost, pomoc, pochvala). Respektování dohodnutých 

pravidel ve školní družině, moje práva a povinnosti. Vytváření dobrých vztahů v kolektivu, mezi 

spolužáky, učit se naslouchat a vycházet spolu bez násilí. Osvojování a dodržování základu 

společenského chování (zdravení, poděkování, úcta ke starším, správné stolování. Dívej se kolem sebe, 

umění tolerance a pomoci. 

Lidé a čas:  Německo (tradice, zvyky, kultura, nejvýznamnější osoby)       

Rozmanitost přírody: 11.11 přijíždí Martin na bílém koně. 

                                       pozorujeme změny v přírodě 

                                       první mrazík, první sníh  

Umění a kultura: vyrábíme ozdobu na chodbu 

Člověk a svět práce: - Kreslení na podzimní téma Halloween. Vesele dýně z papírových talířů. 

Člověk a jeho zdraví: každodenní pobyt na školní terase, oblékáme se podle počasí 

4. Příprava na vyučování:                    Hrajeme didaktické hry (Obrázky v kostce, Pexeso) 

                                                                Připravujeme domácí úkoly (po dohodě s rodiči)  

                                                                Péče o pořádek ve školní družině, aktovkách, na chodbě. 

5. Jiné činnosti:         Návštěva zájmových kroužku. Cel družinová akce: Den statečného ježka nýbrž 

stezka odvahy. Kolektivní hry. 



                                       

6. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Účastníci byli 

seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny. Účastníci byli poučeni o 

bezpečném pobytu na školní terase a odchodu ze školní družiny. 

 


