
Týdenní plán činností ŠD  - „Vánoční ostrov“ 

19. 12. – 22. 12. 2016 

 

19. 12. 2016 

SKLÁŘKA 

1. oddělení – 12:30 

2. oddělení – 13:00 

3. oddělení – 13:30 

 

 

 

 

S Vašimi dětmi pracuje: 

1. odd. – „Bílí žraloci“ – Mgr. Romana Srbová - srbova.zsdeblin@gmail.com – zázemí ŠD 

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

3. odd. – „Klubko“ - Mgr. Tereza Vítová – vitova.zsdeblin@gmail.com - zázemí 3. 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 –  Předvánoční týden si užijeme s tvorbou vánočních ozdob, obohatíme se o další 

mince a možná přijde i Ježíšek…  

2. Lišky – Tento týden, jelikož bude již kratší, bude naplněn radostí z přicházejících svátků a touhou 

zažít překvapení z dárků se budeme snažit také navodit vánoční atmosféru. Vyrobíme ještě zbytek 

vánočních baněk a vyzkoušíme voňavou ozdobu na sváteční stůl, proto prosím děti o 

přinesení pomeranče nebo mandarinky nebo citronu nebo grepu. Ve středu po vyučování si 

uděláme vánoční besídku, kde budou pod stromečkem připraveny nové dárky do družiny.  

3. Klubko – Pokračujeme ve výrobě našich rozpracovaných věnečků a vánočních receptů. Ve 

středu si uděláme vánoční „večírek“ – prosím, aby děti donesly vzorky cukroví  No, a 

možná přijde i Ježíšek… 

VŠECHNA ODDĚLENÍ:  

Odpočinková činnost: - zpěv koled, prohlížení a četba časopisů v odpočinkových zónách, 

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

Sportovně – rekreační činnost: - pohybové aktivity na hřišti v zónách, ale i v tělocvičně 

(zapojení tělocvičného náčinní), hry s míčem, hra potápění lodí, cviky s obručemi, Just dance 
 

Zájmová činnost: - tvorba vánočních přáníček, voňavých ozdob na stůl, věnečků z polystyrénu 

a příze, pletení náramků z gumiček, tvoření z papíru 
 

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

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky, počítání hrou 


