
 

Týdenní plán činností ŠD  

22. 1. – 26. 1. 2018  

 

S Vašimi dětmi pracuje: 

 

1. odd. – „Bílí žraloci“ – Mgr. J. Šnévajsová, 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 –  I v dalším týdnu pokračujeme v zimní krasojízdě. Budeme chodit ven, bobovat, 

stavět sněhuláky, hledat stopy zvířat. Začali jsme se stavbou ptačí budky. Seznámíme se s 

ptáky, kteří u nás zůstávají na zimu. Povíme si o těch, co nás opouští a odlétají do teplých 

krajů. Budeme malovat zimní krajinu pro rozvoj správného úchopu štětce. Zkusíme i další 

techniky. Dávejte dětem, prosím, vhodné oblečení na pobyt venku. 

 

2. Lišky –  V dalším týdnu bychom chtěli vyrobit další bambulky z vlny, tentokrát ve tvaru 

našich oblíbených domácích zvířat. Budeme besedovat o oblíbeném mazlíčku co děti mají 

doma, nebo si přejít mít. Při trvalejší sněhové nadílce bude užívat zimních sportů a radovánek 

s ním.  

 

3. Klubko – Nejvíce nás baví Just dance, tančíme jako o život, hrajeme si na Stardance. 

Objevujeme háčkování, učíme se nové vzory. Motáme bambulky, které mohou tvořit naši 

výzdobu. Konečně napadl sníh, takže budeme trávit hodně času venku, prosím o kvalitní 

oblečení.   

 

VŠECHNA ODDĚLENÍ:  

Odpočinková činnost: - prohlížení a četba časopisů v odpočinkových zónách, poslech hudby, 

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

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

hřišti 
 

Zájmová činnost: - výroba ptačích budek, tvoření z bambulek, vykreslování mandal, zimní 

tvoření, vystřihovánky, spojovačky 

 

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

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,  


