
 

Týdenní plán činností ŠD  

12. 3. – 16. 3. 2018  

 

S Vašimi dětmi pracuje: 

 

1. odd. – „Bílí žraloci“ – Mgr. J. Šnévajsová, Bc. V. Pavlíčková – zázemí 1. třída 

2. odd. – „Lišky“ - Renata Benčíková – bencikova.zsdeblin@gmail.com – zázemí družina 

3. odd. – „Klubko“ - Mgr. Tereza Vítová – vitova.zsdeblin@gmail.com - zázemí 4.A 
 

Telefonní číslo družina: 733/531 056 (12:30 – 16:30) 
 

POZOR! Pokud jsme mimo zázemí, tak naproti vchodovým dveřím najdete udanou naši polohu. 
 

1. Žraloci - Další březnový týden ještě strávíme s našimi oblíbenými knihami a příběhy. 

Tvoříme si naše čtenáře, čtenářskou knihu a přidáme krásné a praktické rohové záložky 

skládané z papíru. Motivem budou hlavně zvířátka a jarní květiny. Procvičujeme si skládání, 

tvary, stříhání, lepení, práci podle předlohy. Na plné obrátky pracuje i naše fantazie a barevná 

představivost. S jarem se probouzí i větší aktivita našich dětí, a tak se snažíme nastřádanou 

energii vyběhat na venkovním hřišti (prosíme vhodné oblečení, neuškodí oblečení náhradní). 

 

2. Lišky –  V tomto týdnu bychom chtěli začít s velikonočními ozdobami, budeme vyrábět vejce 

z papíru na zavěšení. Zahrajeme si s dětmi nějakou dramatizaci pohádky, jako navázání na 

karneval. A začneme besedovat o přicházejících Velikonocích.  

 

3. Klubko – V tomto březnovém týdnu se budeme věnovat jarnímu tvoření – především 

květinám z papíru, kterými budeme zdobit svoje pokojíčky i přáníčka. Počasí už bude přát 

venkovním aktivitám, takže prosím o vhodnou obuv a oblečení, 

 

VŠECHNA ODDĚLENÍ:  

Odpočinková činnost: - prohlížení a četba časopisů a knih, v odpočinkových zónách, hra 

divadla, poslech hudby, promítání pohádky, individuální rozhovory, relaxace, četba pohádek a 

příběhů 
 

Sportovně – rekreační činnost: - aktivity na posílení přátelských vztahů, fotbal a lezení po 

horostěně, Just Dance, pobyt venku, hry na hřišti 
 

Zájmová činnost: - tvorba záložek, jarní tvoření, mandaly, vystřihovánky, spojovačky 

 

Příprava na vyučování: - didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku v družině i třídách, 

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,  


