
Plán školní družiny na měsíc: Listopad 2019 
 

IV. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková 
 
 Hlavní tematický okruh : „Německo“ 
 
1. Odpočinková, relaxační činnost:  
- odpočinek na koberci, stavíme z barevných kostek 
- návrh na četbu další knížky na pokračování 
- krátké pohádky na DVD, Bob a Bobek, Lolek a Bolek 
- klidové kolektivní hry v kroužku (Tichá pošta, Tleskaná) 
- omalovánky s různou tematikou 
       
2. Rekreační činnost:  
- využití tělocvičny, pohybové hry a soutěže 
- školní hřiště, sportujeme s náčiním i bez náčiní 
- školní zahrada, švihadla, skákací guma, házení a chytání míče 
- pravidelný pitný režim 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme: Krátká vycházka do nejbližšího okolí školy. 
          (barevné tabule s názvy ulic), návštěva knihovny ve škole 
 

Lidé kolem nás :  základy společenského chování ( pozdrav, poděkování, pomoc . . . ) 
       úcta ke starším lidem, jak jim můžeme pomoci ? 
 
Lidé a čas : opakování dohodnutých pravidel v ŠD, práva a povinnosti žáků i učitelů 
         seznámení s naším sousedním státem Německem, otázky a odpovědi 

            
            Rozmanitost přírody: seznámení s knížkou o přírodě „Zvířata kolem nás“ 

   zimní spánek (hibernace), co se děje se zvířátky v zimě 
    
Umění a kultura: vyrábíme výrobky na akci Metoděj 

    (navlékání korálků na vlasec, svícínky z vlnitého kartonu . . ) 
         
Člověk a svět práce: navlékáme kousky syrových brambor na nit, možno doplnit 
                                 šípky nebo kousky mrkve, individuální pomoc dětem,  
             
Člověk a jeho zdraví:  rozhovory o zdravých potravinách v našem jídelníčku  
   ( rajčata, pomeranče, ovesné vločky, jablka, paprika . . .) 

 
4. Příprava na vyučování: Individuální pomoc při psaní DÚ, prohlížení a četba 
         knížek a encyklopedií, časopisy Sluníčko a Mateřídouška 
 
5. Jiné činnosti:     2.11. Památka zesnulých – Dušičky 
                            13.11. Den nevidomých 
      16,11. Den tolerance 

    17.11. Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek 
Krátké besedy s žáky k jednotlivým významným dnům. 



 
 
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, spolupráce lektorů s vychovateli. 
 

 

 

 

 


