
Plán školní družiny na měsíc:  Duben 2017 

III. oddělení, vychovatelka:  Pavla Popková 

Téma: Velikonoce – proměny počasí 

1. Odpočinková, relaxační činnost: 

- polední odpočinek v pokojíčku na koberci při četbě z knihy s velikonoční tématikou 

- hrajeme klidové hry na koberci - povídáme si s dětmi o nadcházejícím velikonočním svátku 

- individuálně si hrajeme s hračkami v pokojíčku, žáci odpočívají dle vlastní potřeby 

2. Rekreační činnost 

- pobyt na školní terase (děti mají ve skříňce vhodné oblečení) 

- dle možností pobyt na školním hřišti - děti mají k dispozici vybavení školní družiny (míče, švihadla, 

líný tenis….) 

3. Zájmová činnost: 

                 Místo, kde žijeme:  Bezpečnost při cestě do školy - dopravní kázeň, opakujeme si základní 

pravidla bezpečné cesty do školy (vypracováváme pracovní list) 

Orientace v okolí svého bydliště a školy - názvy ulic, (opakujeme si svoji adresu) 

                 Lidé kolem nás:  Kdo nám pomáhá se bezpečně pohybovat v provozu? 

- práce policisty- společná beseda 

- pravidla silničního provozu, dopravní značení, kázeň v dopravním prostředku…. 

- opakujeme si důležitá tel. čísla 150, 158, 155 

                   Lidé a čas:  Pranostiky na měsíc duben, velikonoční svátky – zvyky a tradice 

                   Rozmanitost přírody:  Den Země (22.4) - svátek, který slaví lidé na celém světě, vysvětlíme 

si základní pojmy fauna a flóra, jak chráníme okolní přírodu, jak je důležité třídění odpadu 

- třídění odpadu ve třídě a družině 

- vyprávíme si o mláďatech, která se na jaře rodí – zvířecí mazlíčci 

- pozorujeme změny v přírodě, většina stromů začíná pučet, ze země vyrážejí první rostlinky, přilétají 

ptáci, probouzejí se ježci a vylézají hadi a ještěrky (na sv. Jiří 24.4.) 

                      Umění a kultura: Jarní tvoření, omalovánky ke dni Země, výroba čarodějnice. 

                      Člověk a jeho zdraví: Dodržujeme pravidelný pitný režim a hygienu, sportujeme na školní 

terase     



- dodržujeme pořádek ve svých věcech, dbáme na úklid pokojíčku 

4. Příprava na vyučování 

- zábavnou formou procvičujeme probrané učivo 

- dle zájmu vypracováváme domácí úkoly, didaktické hry, doplňovačky 

5. Jinné činnosti:  19. 4. Kouzelník pro zájemce ve velké tělocvičně od 14. 00 hodin 

                                 28. 4. Čarodějnice na školní zahradě dle počasí 

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

se školním řádem a řádem školní jídelny. 
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