
Plán školní družiny na měsíc: květen 2018  
 

I. oddělení, vychovatelka:  M.Novotná 
 
Téma: „Příroda se probouzí“ 
 

1. Odpočinková, relaxační činnost:  
- Čteme knihu na pokračování – K. Čapek „Devatero pohádek“ 
- Modelujeme zvířátka 
- Kreslíme a malujeme  
- Hrajeme stolní hry – piškvorky, pexeso 

 
 
       

2. Rekreační činnost:  
- Hrajeme si a sportujeme na školním hřišti, využíváme herních prvků na školní 

zahradě 
- Sportujeme na školním hřišti – atletika, kopaná, vybíjená, přehazovaná, 

badminton, tenis  
 
 
 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme:  

- Svátek matek -zjistíme, jaké akce pořádá  městská část pro maminky, případně 
kam můžou jít maminky relaxovat, cvičit, kde si mohou odpočinout  apod. 

 
 

Lidé kolem nás: 
- Proč máme rádi svojí maminku - budeme si vyprávět o rodině – o sourozencích, 

rodičích, babičkách a dědečcích, o širší rodině. Co pro ně můžeme udělat a co oni 
dělají pro nás. Proč jsou pro nás důležití. 

 
 

 Lidé a čas: 
- Povíme si, kdy a proč se slaví Den matek, jak můžeme maminkám pomáhat 

 
 

Rozmanitost přírody:  
- Budeme si vyprávět o přírodě a zvířátkách, jak můžeme přírodu chránit, kam 

chodíme do přírody, jestli je v našem okolí les, park apod. 
 
 
Umění a kultura:  
- Vyrobíme dárek  pro maminku ke Dni matek- brož 
 
 
 



 
 Člověk a svět práce:  

- Vyrobíme si společně obří omalovánky ZOO, vybarvíme je a povíme si, co víme o 
jednotlivých zvířatech, vyzkoušíme, jestli dokážeme přiřadit mláďata 
k jednotlivým zvířatům  

 
     
 Člověk a jeho zdraví:  

- Povíme, si, jak je důležité chodit sportovat do přírody pro náš zdravý rozvoj 
 
 
 

3. Příprava na vyučování:  
- Píšeme zadané domácí úkoly 
- Hrajeme hru „Země, město, jméno…“ 
- Hrajeme anglické pexeso 

 
 

4. Jiné činnosti: 
- Ve spolupráci s klubem Rodamiento  uspořádáme Turnaj v petangue– pro rodiče a 

děti, v parku Malinová 
 
 
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. 
 
 
 

 

 

 

 


