
                               Plán školní družiny na měsíc:  ČERVEN 2017 

III. oddělení, vychovatelka: Pavla Popková 

Téma: Prázdniny jsou za dveřmi 

1. Odpočinková, relaxační činnost: 

-relaxujeme na koberci v pokojíčku při poledním odpočinku 

-čteme pohádky z  knih, které si děti přinesou z domova a které by nám rádi představily 

-společně besedujeme o nastávajících prázdninách, kam pojedeme, co nového nás čeká … 

-dle přání vybarvujeme omalovánky a kreslíme na terase u stolečků 

-dle zájmu odpočíváme v  pokojíčku, děti si individuálně hrají a využívají družinové hračky a stolní hry 

-hrajeme odpočinkové hry,, Kam pojedeme na prázdniny “,,Co si zabalím s sebou do kufru“ 

2. Rekreační činnost: 

-sportovní činnosti na školní terase-využíváme sportovní náčiní (míče, švihadla, obruče, rakety na líný 

tenis aj) 

-v případě nepříznivého počasí využíváme školní tělocvičnu 

3. Zájmová činnost: 

                    Místo, kde žijeme: malujeme místa, kam rádi chodíme, kde je nám dobře (dětská hřiště, 

příroda, chata, chalupa …), 

                       Lidé kolem nás: využití volného času, společně besedujeme, jaké kroužky děti během 

školního roku navštěvovaly, co se nového přiučily a zda by zájmové kroužky doporučily svým 

kamarádům 

                        Rozmanitost přírody: les- jak člověk prospívá, škodí lesu, jaká zvířátka v lese mají 

domov, jaké plody v létě v lese sbíráme a na které si máme dát pozor 

Houby-jedlé, nejedlé a jedovaté 

                         Lidé a čas: zhodnotíme si společně uplynulý školní rok, co nového už umím, jaké mám 

kamarády, co se mi ve škole líbí či naopak 

                         Umění a kultura: recitujeme a zpíváme písničky, které se vztahují k letnímu období 

                         Člověk a svět práce: pečujeme o svoji květinu, vyrobíme si z papíru zvířátka, která mají 

v lese svůj domov, vyrobíme si pohlednici na letní tábor,  

                          Společně uklidíme a roztřídíme hračky ve družině, snažíme se udržovat pořádek a své 

pracovní místo 



                        Člověk a jeho zdraví: dodržujeme hygienu a pitný režim, uvědomujeme si možná 

nebezpečí o letních prázdninách a jak jim předcházet 

Vyprávíme si, co se nám nebezpečného přihodilo a jak jsem situaci zvládl/a 

Opakujeme si důležitá tel. čísla 150,155,158 

4. Příprava na vyučování: 

Zábavnou formou procvičujeme probrané učivo, individuálně vypracováváme domácí úkoly, 

popřípadě doplňujeme zameškanou látku 

5. Jiné činnosti: sportovní odpoledne se soutěžemi 

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

se školním řádem, řádem školní družiny řádem školní jídelny. Žáci byli poučeni o bezpečnosti o letních 

prázdninách. 
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