
Plán školní družiny na měsíc: Březen 2020 
 

V. oddělení, vychovatelka: Mgr. Martina Žáčková 
 
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 chodbyMláďata 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, povídáme si o přečteném 
textu a odpovídáme na zvídavé otázky, kreslíme na volné téma, vybarvujeme tematické 
omalovánky, 
       
2. Rekreační činnost: hrajeme pohybové hry, 
 
 
3. Zájmová činnost: 
 
 Místo, kde žijeme: výzdoba jarními motivy ŠD, 
 

Lidé kolem nás: komunikace mezi dětmi, 
 

 Lidé a čas: první jarní den, 
kniha, záložka – četba, 
 

Rozmanitost přírody: sledujeme změny v přírodě (první jarní rostliny), práce na 
zahradě po zimě, 
  
 Člověk a jeho zdraví: sportujeme ne školní terase, hrajeme míčové, pohybové a běhací 
hry, skáčeme přes švihadlo a přes dlouhé lano, hrajeme si na herních prvcích,  
dodržujeme pravidla her, dodržujeme pitný režim a vhodné oblečení do jarní přírody 

 
 Člověk a svět práce: vyrábíme výrobky na velikonoční výstavu, 
vyrábíme velikonoční dekorace, 
vyrábíme výrobky k zápisu, 
 

Umění a kultura: Jarní motivy ve výtvarné výchově, 



posloucháme písničky na přání, 
 
4. Příprava na vyučování: hrajeme didaktické hry, procvičujeme probírané učivo, 
vypracováváme pracovní listy,  
 
5. Jiné činnosti: soutěže v oddělení (četba, sportovní klání) 
 
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. 
 
7. Kroužky: nabídka zájmových útvarů na škole. 
 

 

 

 

 


