
Plán školní družiny na měsíc:  Září 2019 
 
IV. oddělení, vychovatelka:  Pavlína Strejčková 
 
Hlavní tematický okruh :  Česká republika 
 
1.Odpočinková, relaxační činnost:  
 
- seznamovací hry a soutěže 
- stanovení zásad a pravidel v ŠD 
- poznáváme nové kamarády  
- zásady bezpečného chování v ŠD 
- odpočinek na koberci a klidové hry 
- plyšová zvířátka na hraní i odpočinek 
 
2. Rekreační činnost:  
- vnitřní a venkovní prostory školy 
- stanovení pravidel bezpečnosti na školní zahradě 
- pomůcky ke sportování i k zábavě 
- seznámení se školní zahradou i školním hřištěm. 
-  
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme:  naše nejbližší okolí, kam si chodíme hrát na hřiště 
          co se nám líbí a nelíbí na Zahradním Městě 
 

Lidé kolem nás:  rodina a naši nejbližší, poznáváme nové učitele a vychovatele, 
      další pracovníci školy ( kuchařka, školník, vrátný . . .) 
 
Lidé a čas : oslovení, pozdrav, poděkování – zásady slušného chování a jednání 
         besedujeme s dětmi o mezilidských vztazích doma i ve škole 
 
Rozmanitost přírody: babí léto a počasí jako na houpačce, teplotní rekordy a  
                                   výkyvy počasí v září, rostliny na loukách i v zahradách 
  
Umění a kultura:  naše hlavní město Praha a její nejznámější místa, stavby a  
                             zajímavosti, pohledy a fotografie Prahy, Pražské legendy a pověsti 

  
Člověk a svět práce: omalovánky různých významných staveb v Praze 
                                 vystřižení dokončené omalovánky s dopomocí a nalepení na  
                                 barevný tvrdý karton s označení dané stavby nadpisem 
 
Člověk a jeho zdraví: stanovení pravidel a zásad hygienických návyků, jejich  
                                   důležitost a dodržování během celého školního roku 

 
4. Příprava na vyučování:  seznámení s časopisem Můj vláček, četba zajímavých příběhů 
                                           ze starších čísel, prohlížení a vzájemná výměna časopisů mezi 
                                           žáky.                                
 
 



 
5. Jiné činnosti : významné dny: 7.září - Den otevřených památek ČR 
                                                     21.září – Den míru, 28.září – sv.Václav 
 
6. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a řádem školní 
jídelny. 
 
7. Kroužky: nabídka zájmových útvarů na škole. Zájmové útvary začínají v říjnu. 
 

 

 

 

 


