
Plán výchovně – vzdělávací činnosti ve školní družině na měsíc říjen 2016                                                                   

I.odd.  vych. M. Novotná 

 

 

Téma:  Říjen…Veselé barvy podzimu… 

 

1)  Odpočinková a relaxační činnost 

 

- Čteme knihu na pokračování – Roald Dahl, „Obr Dobr“ 

- Rozebíráme jednotlivé kapitoly 

- Učíme se tolerovat potřeby ostatních – klid na koberci, odpočinek 

ostatních 

- Stavíme z kostek nebo z Lega 

- Hrajeme stolní hry 

 

 

2) Rekreační činnost 

- Sportujeme na školním hřišti – kopaná, atletika                                                              

Od 14,00 si žáci hrají na školní zahradě a terase – k dispozici mají 

sportovní náčiní, např. švihadla, chůdy, míče, rakety na líný tenis apod. 

- Stavíme stavby z písku 

 

3) Zájmová činnost 

 

a) Člověk a jeho svět 

 

Místo, kde žijeme                                                                                                                   

- jaké přírodniny mohu ve svém okolí najít, jejich sběr                                         

-  sbíráme  žaludy, šípky, kaštany, listy 

 

Lidé kolem nás                                                                                                                       

- uspořádáme si v oddělení orientační závod po Zahradním městě – 

zjistíme kdo žije kolem nás, jaké stavby máme v okolí apod. 

 



Lidé a čas                                                                                                                          
- povídáme si o dávných zvycích-jak si hrály děti dříve -pečení brambor 
v ohníčku, pouštění draků apod. 
 
Rozmanitosti přírody                                                                                           - 
poznávání a ochrana přírody – určování stromů, keřů, rostlin  
 - pozorujeme změny v přírodě, proč opadává stromům listí 
 

b) Umění a kultura 

Modelujeme podzimní ovoce a zeleninu z plastelíny 

Vyrábíme listy za pomoci vodovek, temper, papírové lepenky 

 

c) Člověk a svět práce 

Pracujeme s přírodninami – kaštany, žaludy, listy 

Malujeme na podzimní téma – sovy, listy, deštníky 

 

d) Člověk a jeho zdraví 

Žáci jsou poučeni o hygieně, chování a bezpečnosti ve školní družině,             

na školním hřišti, na školní zahradě a terase,ve školní jídelně,                              

o bezpečnosti v dopravě 

Dodržujeme pitný režim 

Předcházíme úrazům 

    
4) Příprava na vyučování 

- Hrajeme didaktické hry 

- Vytváříme vlastní hry-  např. „Otázky a odpovědi“ 

- Luštíme křížovky 

- Příprava na Anglický jazyk – pracujeme s knihou Motanice, anglická verze 

  
5) Jiné činnosti 

- Připravujeme akci pro rodiče s dětmi :orientační běh po Zahradním 

městě - Teambuilding 

 
6) Poznámky 

 



Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli 
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny, školní jídelny, školního 
hřiště a školní terasy.    

 
 

  
 
 
 
  
 
 

 
 


