
Plán školní družiny na měsíc:  Říjen 2017 
 
IV. oddělení, vychovatelka:  Pavlína Strejčková 
 
Téma: „ Hrajeme si s barvami“ 
 
1.Odpočinková, relaxační činnost:  
 
- čtení na pokračování: Chaloupka na vršku  
- klidové hry v kroužku na koberci (Tleskaná, Tichá pošta . . .) 
- stavíme z kostek stavby a opevnění, rozvoj jemné motoriky 
- povídáme si , jak se barevně mění příroda na podzim 
- omalovánky a volné malování pastelky, fixi a voskovky) 
 
2. Rekreační činnost:  
 
-  na školní zahradě sportujeme a běháme s kamarády 
- využíváme herní prvky na cvičení i hru 
- hýbeme se s raketou a míčkem (líný tenis) 
- na koberci v družině tancujeme a cvičíme při hudbě 
- školní hřiště, míčové hry i pohybové hry . . . 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme:   povídáme si s žáky o blízkém okolí školy, jaké obchody a služby 
            máme na Zahradním Městě. Rozdíl mezi obchodem s službou, 
            vysvětlení na příkladech, co se nám líbí, ale i nelíbí v místě 
            našeho bydliště . . . 
  

Lidé kolem nás:  organizuji společné hry žáků ze 2. třídy a 4. třídy 
      průběh činností je většinou na koberci  
      při odpočinku na koberci formou soutěží a kvízů ve skupinkách.  
 
Lidé a čas:  beseda o pravidlech slušného chování mezi dětmi, používání slovíček 
  děkuji, s dovolením, promiň, nezlob se, omlouvám se . . . 
 
Rozmanitost přírody: při vycházce na školní hřiště sbíráme zajímavě zbarvené listy, 
   4. 10. - Mezinárodní den zvířátek, povídáme si s dětmi 
   28. 10.- začátek zimního času 
 
Umění a kultura:  vyrábíme draky ze čtvrtky, nákres tužkou a realizace voskovkou, 
        křídou nebo vodovými barvami, doplníme krepovým papírem                     

a provázkem 
.        orffovy nástroje a jejich využití s písničkou . . . 

  
Člověk a svět práce: vyrábíme z přírodních materiálů, navlékáme na nit s jehlou šípky  

             doplněné korálky 
 
Člověk a jeho zdraví: opakování pravidel správné hygieny, dodržování  pitného  
   režimu v ŠD, správné kombinování pití s jídlem při obědě 



4. Příprava na vyučování: pomoc při psaní DÚ, procvičování čtení – dětské časopisy 
 
 
5. Jiné činnosti: úprava nástěnek na chodbě 
   4. 10. svátek zvířat 

             20. a 21. 10. Sněmovní volby 
   26. a 27. 10. Podzimní prázdniny 
                        31. 10. - oslavy Halloweenu, lektvary . . . 
 
 
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. Zájmové útvary začínají v říjnu. 
 

 

 

 

 


