
 
 
Plán školní družiny na měsíc : Červen 2019 

 
IV. oddělení, vychovatelka: Pavlína Strejčková 
 
Téma: „ Všichni za jednoho, jeden za všechny“ 
 
1. Odpočinková, relaxační činnost:  
 
-  žáci pravidelně navštěvují knihovnu ve škole 
- pravidelná četba, žáci se vzájemně poslouchají 
- zdravá výživa a hygienické návyky 
- stolní a společenské hry u stolečku nebo na koberci 
- úklid her a hraček, pomoc žáků  
-  rozkvetlé louky a zahrady (rozhovory s žáky) 
-  těšíme se na prázdniny, kam pojedeme 
-  časopis Vláček, zajímavosti, kvízy a rébusy 
 
2. Rekreační činnost:  
- pobyt na školní zahradě i školním hřišti 
- cvičíme a hýbeme se na koberci při hudbě 
- trénujeme indiánský běh a štafety na školním hřišti 
- kolektivní i námětové hry 
- různé sportovní náčiní ( skákací guma, švihadla, míčky . . .) 
- malujeme barevnými křídami na asfalt 
 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 
 Místo, kde žijeme:  naučné tabule na Zahradním Městě, vysvětlení 
                                            
          

Lidé kolem nás:   1.června – Den dětí, co se nám tento rok líbilo a co se nám  
                            nelíbilo, beseda s žáky na koberci,  
       
Lidé a čas :  10.června – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice 
           připomenutí žákům události ve 2.světové válce 

 
           Rozmanitost přírody :  snažíme se pojmenovat květiny na louce, v zahradě 
    zvířátka v lese, na poli i na louce    

              
Umění a kultura :  16.června – Den otců, vyrobíme pro tatínky přáníčka 
         Z papíru, zvýrazňovače a jiné barevné fixi  
 
Člověk a svět práce:  Povolání či zaměstnání, pantomima při hádání,  
                                  namalujeme si práci, která by nás v životě bavila 
              
 



 
 

 
 
Člověk a jeho zdraví:    pitný režim a jeho pravidelné dodržování, hygienické návyky a  
     jejich důležitost v každodenním životě. 
    
 
4. Příprava na vyučování: individuální pomoc při psaní DÚ, pravidelné čtení a prohlížení 
         časopisů a knížek (knihovna), hra Bingo u stolečku 
 
5. Jiné činnosti:   škola v přírodě se 3.B, 14.6 – 21.6.2019 
      Rozlučková diskotéka (datum podle akcí) 
 
6. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem školní jídelny. 
 
 

 

 

 

 


