
Plán školní družiny na měsíc : Březen 2017 

III. oddělení, vychovatelka:  Pavla Popková 

Téma:  Zdraví na jaře 

,,Březen čeká za vrátky, volá: Pojďte ven! Nese první fialky a první jarní den. 

1. Odpočinková, relaxační činnost: 

- polední program - četba z knihy půjčené ze školní knihovny dle výběru dětí, příběhy a pohádky 

s jarní tématikou. 

- relaxujeme,  odpočíváme v pokojíčku  

- dle zájmu využíváme společenské hry a hrajeme si v pokojíčku s hračkami 

2. Rekreační činnost: 

- sportovní činnosti na školní terase s využitím sportovního náčiní a nářadí 

-  využíváme herní prvky na školní terase 

3. Zájmová činnost: 

                 Místo, kde žijeme:  Bezpečnost při cestě do školy - dopravní kázeň, nebezpeční lidé v našem 

okolí - opakujeme si základní pravidla bezpečné cesty do školy a pravidla při (ne) komunikaci s cizím 

člověkem 

                Lidé kolem nás: Dobré a špatné vlastnosti (všímáme  si, jak se k nám chovají ostatní spolužáci 

a spolužačky) 

                                            Mezinárodní den žen (8. 3.) - role ženy (maminky, babičky) v naší společnosti 

                                            Mezinárodní den invalidů (19. 3.) – žijí mezi námi, jak jim můžeme pomoci 

                                            Den učitelů (28. 3.) 

                Lidé a čas: Změna zimního času na letní,  pranostiky, přísloví a pořekadla k jarnímu období, 

čerpáno z knihy od  D. Šotnerové               

               Rozmanitost přírody:  20. března - první jarní den, všímáme si změn v přírodě, vítáme jaro 

 (přilétají ptáci, pučí stromy, sluníčko více hřeje, první poslové jara - bledule, sněženky) 

                                                      22. března - světový den vody, pohovořím s dětmi, jak je voda důležitá  

a jak s ní hospodařit a o jejím využití 

               Umění a kultura: Březen měsíc knihy: ,, moje nejoblíbenější kniha“ (pohovoříme o knize, jak 

se máme ke knihám chovat, kde si mohu děti knihu půjčit….) 

 



                 Člověk a svět práce:  záložka do knížky,  výrobky k výzdobě školní chodby, zdobíme si třídu 

jarními motivy 

                 Člověk a jeho zdraví: dodržujeme pitný režim a hygienu, dbáme na pořádek ve svých věcech 

a ve třídě, povídáme si, jak je důležitý sport pro naše zdraví 

                                                       besedujeme na téma:  zdravé jídlo v našem jídelníčku a jak nám 

pomáhají léčivé bylinky (využijeme reklamní potravinové letáky a vystřihneme si potraviny, které jsou 

pro naše zdraví nepostradatelné) 

4. Příprava na vyučování: individuálně  vypracováváme domácí úkoly 

                                               hrajeme didaktické hry 

5. Jiné činnosti: vyrábíme medvídky pro budoucí první třídy k zápisu 

6. Poznámky: Žáci byli seznámeni se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví, požární ochrany a 

dopravní kázni. 

Žáci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny. 

 

 

 


