
Plán školní družiny na měsíc: Březen 2020 

1. oddělení 

Téma: Velká Británie 

Základní obsah činností: 

• Březen měsíc knihy 

• Kniha a její podoby (návštěva knihovny) 

• Výrobky k MDŽ (8. 3.)  

• Výroba dárečků pro budoucí prvňáky 

• Jan Ámos Komenský (Den učitelů 28. 3.) 

• Výzdoba chodby 

• Mláďata a domácí zvířata 

• Pozitivní vztah k přírodě 

• Jaro a zahradní práce 

• Velká Británie 

• Významné dny: 1. března - Den mateřského jazyka, 21. března - Den poezie, 22. března 

- Den vody, 28. března - Den učitelů 

 

1. Odpočinková, relaxační činnost: čteme knihu na pokračování, kreslíme na volné téma, 
vybarvujeme tematické omalovánky, hrajeme stolní hry, odpočíváme ve třídě, 
 

2. Rekreační činnost: hrajeme pohybové hry na školní terase i ve třídě, 

 

3. Zájmová činnost: 

Místo, kde žijeme: Knihovna (ve škole, v místě bydliště), 

 

Lidé kolem nás: MDŽ 8. 3. svátek (význam, dodržování), 

 

Lidé a čas: Den učitelů 28. 3. Jan Ámos Komenský (Obecná škola, školství dnes a v 
minulosti), 

 

Rozmanitost přírody: pečujeme o rostliny na školní chodbě a ve školní třídě, sledujeme 
změny v přírodě, seznamujeme se s prvními jarními rostlinami, 

 

Člověk a jeho zdraví: sportujeme na školní terase, hrajeme míčové, běhací a pohybové hry, 

dodržujeme hygienické návyky, pitný režim, 

 

Člověk a svět práce: stříháme, lepíme, skládáme - práce s papírem,  

vyrábíme dárečky pro budoucí žáky do prvních tříd, 



 

Umění a kultura: Jaro ve výtvarné výchově (kombinované techniky), 

posloucháme dětské písničky, 

 

4. Příprava na vyučování: hrajeme didaktické hry, dodržujeme pořádek ve školních věcech i 
ve třídě ŠD, 

 

5. Jiné činnosti:  

 

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. 
Účastníci byli seznámeni se zásadami bezpečnosti, poučeni o bezpečném odcházení ze školní 

družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami a bezpečném 
chování na školní terase. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  


