
Plán školní družiny na měsíc: Září 2019 

III. odd.  

Téma: Česká republika 

Základní obsah činností 

-Zásady bezpečného chování (BOZP), stanovení pravidel chování v ŠD 

- Jsme kamarádi (vzájemný respekt) 

- Poznávací a sebepoznávací hry (kamarádské soutěže, poznáváme se navzájem) 

- Seznámení s celoročním tématem: Poznáváme Evropu 

- Výzdoba školní chodby a školní družiny 

- Sportovní aktivity v přírodě (školní terasa , školní hřiště) 

- Významné dny: 7.září -Den otevřených památek ČR, 21.září- Den míru, 28.září- sv. Václav 

- Bezpečná cesta do školy a domů 

- „Ahoj z prázdnin“- výstava prvních obrázků 

-Využíváme přírodnin k výtvarným a pracovním činnostem a k rozšiřování znalostí 

1. Odpočinková, relaxační činnost 

- relaxujeme na koberci při četbě (polední odpočinek) 

- povídáme si společně o prožitých prázdninách, jak jsem se těšil-a do školy 

- připomeneme si pravidla naší družiny 

- opakujeme si svoji adresu a adresu školy (jména své p. učitelky a p. vychovatelky) 

- besedujeme o bezpečné cestě do školy a ze školy 

- hrajeme odpočinkové hry, využíváme hraček v pokojíčku  

- využíváme školní hřiště a terasu (využití sportovního náčiní) 

2. Zájmová činnost 

                              Člověk a jeho svět- seznámení se školním prostředím, řádem školní družiny 

a školní jídelny, poučení o bezpečnosti 

Geografie ČR- můj domov- umístění na mapě, sousední státy a státní symboly ČR 



                              Umění a kultura- hlavní město Praha- památky a významná místa, zpět do 

minulosti- významné dny a události 

                              Člověk a svět práce- malujeme obrázky z prázdnin, udržujeme si pořádek ve 

svých věcech a pravidelně uklízíme hračky a společenské hry, výzdoba chodby a školní 

družiny 

                                Rozmanitost přírody 

Pozorujeme změny v přírodě, začíná podzim- charakteristika tohoto období 

Flora a fauna- národ chatařů a chalupářů 

 

                              Člověk a jeho zdraví- dodržujeme hygienu a pitný režim, žáci jsou poučeni o 

bezpečnosti a slušnému chování ve školní družině a školní jídelně 

-předcházíme úrazům 

3. Příprava na vyučování 

- hrajeme didaktické hry na téma škola ( žáci jmenují věci spojené se školou) 

4. Jiné činnosti- státní svátek 28.9 

5.Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 

Účastníci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny, včetně bezpečného 

odchodu ze školní družiny. Účastníci jsou před každou činností poučeni o bezpečnosti a jak 

předcházet úrazům. 

 

 

 

 

 


