
Plán školní družiny na měsíc: červen 2017 
 

I. oddělení, vychovatelka:  M. Novotná 
 
Téma:  „…prázdniny jsou za dveřmi…“ 
 

1. Odpočinková, relaxační činnost:  
- Relaxujeme v pokojíčku, čteme knihu na pokračování 
- Hrajeme si na řemesla – kadeřnice, prodavač, řidič autobusu, kuchař 
- Hrajeme stolní hry –Pexeso, Cink, Doble, Kikiriki 
- Stavíme si z Lega a kostek 

 
       

2. Rekreační činnost:  
- Hrajeme si a sportujeme na školní zahradě, využíváme zprovozněné pískoviště 
- Hrajeme si na školním hřišti – kopaná, přehazovaná, vybíjená 
- Sportujeme na školním hřišti – závody v běhu, ve skoku do dálky  

 
 
 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme:  

- Povíme si, co budeme dělat o prázdninách, kam pojedeme nebo zda je budeme 
trávit doma 

 
 

Lidé kolem nás: 
- Povíme si, kam jezdíme k babičce a dědečkovi, jestli bydlí na venkově, jestli  mají 

zvířátka 
 
 

 Lidé a čas: 
- Zeptáme se rodičů, jak trávili prázdniny oni – jestli jezdili na tábory, na 

soustředění apod. 
 
 

Rozmanitost přírody:  
- Staráme se o náš vysetý hrášek, pozorujeme změny, podaří –li se nám ho 

vypěstovat, tak si na něm pochutnáme 
- Podíváme se, co kolem nás všechno kvete nebo plodí, ochutnáme první letošní 

plody – jahody, třešně, lusky 
 
 
Umění a kultura:  
- Dokreslíme náš celoroční projekt : Zvířecí abeceda– čtvrtka, tempery, krepový 

papír 
- Nakreslíme si naše nejsilnější zážitky ze Školy v přírodě 
 



 
 
 

 Člověk a svět práce:  
- Uklidíme si družinu před prázdninami, přebereme hračky a hry, sportovní potřeby, 

postaráme se o květiny  
 
     
 Člověk a jeho zdraví:  

- Zjistíme, jak nám prospívá ovoce a zelenina, jaké druhy se pěstují v našem okolí, 
co je exotické ovoce, co se dá z ovoce a zeleniny připravit 

 
 
 

3. Příprava na vyučování:  
- Píšeme zadané domácí úkoly 
- Hrajeme hru „Šibenice“ – rozšiřujeme si slovní zásobu 
- Pracujeme  s knihou „Motanice“ v angličtině i v češtině 

 
 

4. Jiné činnosti: 
- Uspořádáme si v oddělení „malování na chodníku“ 

 
 
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. 
 
 
 

 

 

 

 


