
 

Týdenní plán činností ŠD  

26. 3. – 30. 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 - Blíží se nám Velikonoce a i my se v dalším týdnu těšíme na povídání o tradicích a 

zvycích spojených s tímto svátkem. Zjistíme, jak Velikonoce probíhají v různých zemích 

a našich krajích. I tvoření bude jarně-velikonoční plné narcisů tulipánů a dalších jarních 

květin a samozřejmě kraslic vytvořených různými technikami a z různých materiálů. Stále 

probouzíme jaro za pomocí bubínků, posloucháme jarní koncerty našich ptačích pěvců 

a těšíme se z prvních hřejivých paprsků na venkovním hřišti. 

 

2. Lišky –  Budeme dodělávat velikonoční zajíčky a v úterý si upečeme jidášky, přitom si 

objasníme křesťanské pojmy a zvyky. Řekneme si proč jsou v křesťanství slaveny více svátky 

velikonoční než vánoční. A proběháme se na čerstvém vzduchu při hrách na venkovním 

hřišti. Začneme číst o jaru a jeho dávných zvyklostech z Trnkova Špalíčku říkadel, písniček 

a pohádek. Vrátíme se ještě k pojmu masopust a zabrousíme přes vítání jara do Velikonoc. 
 

3. Klubko – V tomto krátkém týdnu se budeme věnovat obvyklým aktivitám. Pověnujeme se 

velikonočnímu tvoření, velikonočním mandalám. Pokud počasí dovolí, budeme trávit čas na 

školním hřišti. Zahrajeme si fotbal, prozkoumáme terén se stromy a zahrajeme kolektivní 

hry. 

 

VŠECHNA ODDĚLENÍ:  

Odpočinková činnost: - povídání o tradicích, prohlížení a četba časopisů a knih, 

v odpočinkových zónách, hra divadla, poslech hudby, promítání pohádky, individuální 

rozhovory, relaxace, pobyt v IVT učebně 
 

Sportovně – rekreační činnost: - fotbal a lezení po horostěně, Just Dance, pobyt venku, hry na 

hřišti 
 

Zájmová činnost: - tvorba velikonočních zajíčků, kraslic, mandaly, vystřihovánky, spojovačky 

 

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

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,  


