
Plán školní družiny na měsíc: Říjen 

Vychovatelka: Petra Ipserová, II. oddělení 

 

Téma: Hrajeme si s barvami 

- Příroda okolo nás, využíváme listy a plody na koláže 
- Zhotovujeme šperky a jiné výrobky 

- Draci v oblacích 
- Ekologická výchova, ochrana přírody, třídění odpadu 
- 28. 10. začátek zimního času 
- 31. 10. zaklínadla, nadpřirozené bytosti, lektvary, oslavy Halloweenu. 

 
1. Odpočinková činnost: 
- Poslech pohádek z CD- Fimfárum J. Wericha 
- Četba na pokračování „Německé pohádky“ 
- Relaxujeme a hrajeme si v pokojíčku s hračkami a stavebnicemi 
- Povídáme si o podzimu, rozdíly léto X podzim 

 
2. Rekreační činnost: 
- Sportovní hry na školní terase a v zahradě 
- Využití nového sportovního náčiní (obruče, badminton, švihadla…) 

 
3. Zájmová činnost: 

Místo kde žijeme: vycházka na školní hřiště a do blízkého okolí školy, sběr listů, 
plodů a ostatních přírodnin. 
Lidé kolem nás: utužujeme vztahy v kolektivu a pomáháme si navzájem. 

Lidé a čas: pozorujeme změny v přírodě, povídáme si o změně času, a jak na nás 
působí. 
Rozmanitost přírody: všímáme si změn v přírodě při pobytu na školní terase, barvy 
podzimu. 
Člověk a jeho svět: 4. 10. Mezinárodní den ochrany zvířat, 28. 10. začátek zimního 
času. 
Člověk a svět práce: povídáme si a učíme se, jak ochraňovat přírodu a životní 
prostředí, co je to ekologie, jak třídíme odpad. Vyrábíme šperky z přírodnin a 
brambor. Vyrábíme koláž, strašidýlka z listů. Vyrábíme draky. 
Člověk a jeho zdraví: povídáme si o tom, jak se správně oblékat a jak předcházet 
onemocnění. 
 

4. Příprava na vyučování: 
- Pracovní listy 
- Didaktické hry 
- Hra „motanice“ 
- Starší děti mohou vypracovávat DÚ 

 
 



 

 5. Jiné činnosti: 4. 10. svátek zvířat 
            20. a 21. 10. Sněmovní volby 
            26. a 27. 10. Podzimní prázdniny 

 
Poznámky: Žáci byli poučení o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli 
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a školní jídelny. 


