
 
 
Plán školní družiny na měsíc:  Duben  2017 

 
IV. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková 
  
Téma: Velikonoce – proměny počasí 
 
1. Odpočinková, relaxační činnost:  
- četba na pokračování Pipi Dlouhá punčocha 
- povídáme si o domácích zvířátkách  
- stolní a společenské hry dle zájmu dětí 
- jaké známe dopravní  prostředky. . . 
- omalovánky s dopravní tématikou 
- čtení i prohlížení dětských časopisů (Sluníčko, Mateřídouška ) 
- klidové kolektivní hry na koberci (Mrkaná, Pantomima, Tichá pošta . . .) 
 
2. Rekreační činnost:  
- pravidelný pobyt venku od 14 – 15hod.  
- využití školního hřiště na různé sportovní aktivity 
- hrajeme si s míčem, švihadly i skákací gumou 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme: svátky jara ve městech a na vesnici 
          velikonoce – zvyky a tradice 
 

Lidé kolem nás: dopravní značky v okolí školy 
     jak pomáhá městská policie v pražských ulicích? 
     povídáme si s žáky o bezpečnosti na silnicích . . . 
 
Lidé a čas: beseda s žáky na téma „Den Země“ 
        (ekologie, skleníkový efekt, palivo i topivo) 
 
Rozmanitost přírody: Den Země – vydáme se na cestu kolem světa s knížkou 
            „Planeta zvířat“(zachraňte ohrožená zvířata) 
 
Umění a kultura: svět čarodějnic a jiných tajuplných bytostí z pohádek 
       krátké povídání o prastarém zvyku pálení čarodějnic (30.4) 
         
Člověk a svět práce: různé techniky zdobení vajíček 
            (tempery, krepový papír, lepidlo . . .) 
 
Člověk a jeho zdraví: důsledky nedodržování správné hygieny a čistoty 

    pitný režim a jeho důležitost při sportování 
     
 
4. Příprava na vyučování: procvičujeme písmenka na tabuli - hra Šibenice  
          čtení knížek s velkými písmenky 
          individuální pomoc při psaní DÚ 



5. Jiné činnosti:    19. 4. celodružinová akce  –  kouzelník v tělocvičně (14 – 15hod) 
        28. 4. čarodějnice ve školní družině (školní zahrada 14 – 15 hod) 
 
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. 
 

 

 

 

 


