Plán školní družiny na měsíc: listopad 2017
I. oddělení, vychovatelka: Míla Filipiová
Téma: ,,I malá strašidla potřebují pravidla“
- vyrobíme se veselé dýně z papírových talířů
- vyrobíme si pavučiny ze špejlí, kaštanů a vlny
- vyrobíme zvířátka z kaštanů
1. Odpočinková, relaxační činnost: čteme knihu na pokračování, rozvíjíme čtenářskou
gramotnost – kontrolní otázky k přečtenému textu, vyprávění vlastními slovy
volné kreslení, práce se šablonou, vybarvujeme
omalovánky
hrajeme stolní hry dle výběru účastníků (žáků)
kreslíme a rozšiřujeme naši knihu zážitků
2. Rekreační činnost: hrajeme pohybové hry dle výběru účastníků (žáků), sportujeme
na školní terase (s přihlédnutím k aktuálnímu počasí)
3. Zájmová činnost:
Místo, kde žijeme: škola a její okolí (poznáváme nejbližší okolí školy)
Lidé kolem nás: ,,Co mám a nemám rád“
posilování kladných vztahů mezi účastníky (Nedělám druhým to, co
nemám sám rád. ,,Nedělej druhým to, co nechceš aby dělali oni tobě.“ Alexander Severus)
Lidé a čas: 2. listopadu – DUŠIČKY
11. listopadu – sv. Martin - pranostika
17. listopadu – státní svátek
25. listopadu – sv. Kateřina - pranostika
Rozmanitost přírody: sledujeme změny, které probíhají v přírodě (školní zahrada),
(počasí, barvy, plody, příprava na zimu)
Umění a kultura: vypracováváme tematické omalovánky
poslech dětských písniček
sledování dětských filmů (návrhy od účastníků)
Člověk a svět práce: vyrábíme dýně z papírových tácků
vyrábíme zvířátka z kaštanů
vyrábíme pavouka a pavoučí síť
Člověk a jeho zdraví: sportujeme na školní terase – podle počasí
vhodně se oblékáme při sportování v podzimní přírodě, dodržujeme pitný režim a hygienické
návyky
4. Příprava na vyučování: upevňujeme vztah k udržování pořádku ve vlastních věcech
(aktovka, penál, oblečení); vypracováváme kvízy, hádanky, bludiště a křížovky; hrajeme

stolní hry; upevňujeme již získané dovednosti; individuálně vypracováváme domácí úkoly –
3. A
5. Jiné činnosti: 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek
6. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni během
státního svátku 17. 11.
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny.

