
PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY NA LISTOPAD 2016  

VII. oddělení, vychovatelka Soňa Herzlíková 

 

Téma: Strašidelný podzim 

 

1. ODPOČINKOVÁ A RELAXA ČNÍ ČINNOST:  

Pouštíme si písničky na přání, hrajeme si v pokojíčku, stavíme si domečky 

 

Četba příběhů o přátelství a vzájemné sdílení obsahu  

1) O malém bobrovi, který našel přátele. Otázky k zamyšlení: Jaké máme kamarády? Jací 
jsou a co máme na nich rádi? Jsme dobrými kamarády?  

2) Zahřeji tě, když ti bude zima. Otázky k zamyšlení: Umím udělat radost? Někoho 
obdarovat? 

3) Příběh o sv. Martinovi - četba příběhu. Otázky k zamyšlení: O co se umím rozdělit a o co 
ne? Omalovánky sv. Martin 

 

2. ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Místo, kde žijeme: Tajemné příběhy a pověsti z našeho města 

Lidé kolem nás: Jací jsou lidé, kteří nás obklopují, na čem jim záleží a co dělají. Proč říkáme 
děkuji, prosím, omlouvám se. Četba příběhu o usmíření – Most. Výroba diplomu pro 
nejlepšího kamaráda/kamarádku. 

Lidé a čas: Svátky a oslavy: 2.11. Dušičky, Památka zesnulých. Jak si připomínáme naše 
blízké? Komiks - Když Dinosaurům někdo umře. Už nám někdo umřel? Pokus o sdílení na 
toto téma. 11.11. Sv. Martin 

Rozmanitost přírody: seznámíme se s některými druhy pavouků a zajímavostmi z jejich 
života, během pracovní činnosti si vyrobíme pavoučí síť s pavoučkem 

Člověk a jeho svět: Svátky našich blízkých – kdy mají naši blízcí jmeniny? - vyhledáme 
podle abecedy a zapíšeme si datum. Povíme si, jak jim můžeme udělat radost.  

Člověk a svět práce: 

- skládání lodiček z papíru a výroba želvy z kelímku k příběhu o bobrovi 

- výroba panáčků bramboráčků 

- zdobíme svíčku, vyrábíme ozdobu domů/na hrob 

Člověk a jeho zdraví: Některá fakta o kouření a drogách.  

 



3. REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST :  

Hra: Ptáčku, jak zpíváš? Poznávání našich kamarádů pouze po hlase, se zavázanýma očima 
Hra: Poznávání kamarádů pouze po hmatu, se zavázanýma očima 

Hra: Chodíme se zavázanýma očima určenou trasu a kamarád nás směruje hlasem 

Sportujeme na terase školní družiny – různé hry řízené a volné 
 

4. PŘÍPRAVA NA VYU ČOVÁNÍ:  

Různé hry na paměť, pozornost, rozvoj rozumových schopností.  

Hledání názvů zvířat, rostlin, atd. začínajících na určitá písmena. 

 

5. POZNÁMKY:  Žáci byli seznámeni se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví, požární 
ochrany a dopravní kázně. Žáci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a 
řádem školní jídelny. Žáci budou před každou činností poučeni o bezpečnosti a jak 
předcházet úrazům.  
 

 

 

 

 

 

 

 


