
 

Týdenní plán činností ŠD  

5. 3. – 9. 3. 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 - Začíná březen - za kamna vlezem a budeme si za nimi číst. Měsíc březen je totiž 

mimo jiné i měsícem knihy. Náš další týden tedy věnujeme svým oblíbeným knihám. 

Ukážeme si je, řekneme si jejich děj a přečteme si pár úryvků. Určitě si také něco z knížek 

namalujeme, popřípadě zahrajeme malé divadlo. Budeme tedy hodně relaxovat po náročném 

karnevalovém týdnu. Pokud bude příznivé počasí, půjdeme na venkovní hřiště (prosíme 

vhodné oblečení). 

 

2. Lišky –  Začíná březen - za kamna vlezem a budeme si za nimi číst. Měsíc březen je totiž 

mimo jiné i měsícem knihy. Náš další týden tedy věnujeme svým oblíbeným knihám. 

Ukážeme si je, řekneme si jejich děj a přečteme si pár úryvků. Určitě si také něco z knížek 

namalujeme, popřípadě zahrajeme malé divadlo. Budeme tedy hodně relaxovat po náročném 

karnevalovém týdnu. Pokud bude příznivé počasí, půjdeme na venkovní hřiště (prosíme 

vhodné oblečení). 

 

3. Klubko – Tento týden se budeme věnovat tvoření jarní výzdoby. Budeme přivolávat jaro a 

všechny jeho krásy. Pohybové aktivity Just Dance doplníme fotbalem venku i vevnitř. Středy 

patří IVT. Mandaly, filc a další věci nás také stále baví. 

 

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: - jarní tvoření, mandaly, vystřihovánky, spojovačky 

 

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

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,  


