
 

 

  PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁŘÍ 2017
 

                                               Vyplouváme aneb jsme piráti s dobrým srdcem /přivítání nováčků/

   Tenhle ostrov je náš! 

   Jak na to? /Co? Jak? Kdy? Kde? Kudy? Kam? Proč?/

   Prezentace zájmových útvarů

 

                                MODŘÍ – Růžičková Michaela

 

• seznámení s pravidly ŠD

• bezpečnost ve škole, ŠD, jídelně

• pohybové hry na hřišti u školy nebo v

• míčové hry venku a v tělocvičně

• JÁ! /seznamujme se navzájem/

 

  BÍLÍ – Hronová Kateřina 

 

• „Vzhůru na palubu!“- seznámení se s

• kamarádi kolem nás - k.k., co pro mě znamená kamarád, jak si pomáháme

• kamarád mýma očima - 

• Kutná Hora z dálky - procházka s

• výroba mořských příšer 

 
 

ZELENÍ – Kalfiřtová Lenka 

 

• co jsme stihli o prázdninách.

• šťastný jsem když.....anonymní plakát 

• hry pro rozvoj komunikativních

• Václav IV. králem a císařem 

• sport, pohyb, soutěže 

• fotografování netradičně

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁŘÍ 2017

Vyplouváme aneb jsme piráti s dobrým srdcem /přivítání nováčků/

Tenhle ostrov je náš! /bezpečnost v naší škole a školní družině/

Jak na to? /Co? Jak? Kdy? Kde? Kudy? Kam? Proč?/ 

Prezentace zájmových útvarů 

Růžičková Michaela 

pravidly ŠD 

bezpečnost ve škole, ŠD, jídelně 

y na hřišti u školy nebo v tělocvičně 

míčové hry venku a v tělocvičně 

JÁ! /seznamujme se navzájem/ 

seznámení se s palubním řádem 

k.k., co pro mě znamená kamarád, jak si pomáháme

 malba, koláž 

procházka s výhledem na naše město 

 

 

co jsme stihli o prázdninách. 

šťastný jsem když.....anonymní plakát – volná výtv. technika 

hry pro rozvoj komunikativních a rozumových dovedností 

Václav IV. králem a císařem – cestování v čase – projekt 

fotografování netradičně 

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁŘÍ 2017 

Vyplouváme aneb jsme piráti s dobrým srdcem /přivítání nováčků/ 

/bezpečnost v naší škole a školní družině/ 

k.k., co pro mě znamená kamarád, jak si pomáháme 



 

 

 

ŽLUTÍ – Horská Stanislava 

 školní družina – jedna rodina - seznámení se s dětmi, orientace ve škole a v okolí
 základy hygieny a stolování, režim školní jídelny
 pohybové a seznamovací hry-zapojování prvňáčků  do kolektivu
 výtvarné zpracování zážitků z prázdniny
 prevence  v oblasti dopr. výchovy

 

ČERVENÍ – Pešoutová Radka

 

• máme nové kamarády – 

• pravidla chování ve družině, v

• pravidla naší třídy 

• my a prázdniny – výtvarné činnosti

• sportujeme venku i v tělocvičně

 

PRŮBĚŽNĚ: 

Odpočinkové a relaxační činnosti, malé čtení po obědě, debatní kroužky, tvořivé hraní dle volby a 
výběru dětí                                                                                

                                                                                                                             

seznámení se s dětmi, orientace ve škole a v okolí
stolování, režim školní jídelny 

zapojování prvňáčků  do kolektivu 
výtvarné zpracování zážitků z prázdniny 
prevence  v oblasti dopr. výchovy 

Pešoutová Radka 

 seznamovací hry. 

družině, v jídelně, venku 

výtvarné činnosti 

tělocvičně 

Odpočinkové a relaxační činnosti, malé čtení po obědě, debatní kroužky, tvořivé hraní dle volby a 
                                                                        

                                                                                                                                    VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM!

seznámení se s dětmi, orientace ve škole a v okolí 

Odpočinkové a relaxační činnosti, malé čtení po obědě, debatní kroužky, tvořivé hraní dle volby a 

VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM!


