
 

Týdenní plán činností ŠD  

2.4. – 6. 4. 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 - Po velikonočních prázdninách si odpočineme od tvoření a budeme si hodně povídat. 

Samozřejmě hodně o tom, jak jsme prožili Velikonoční pondělí a pomlázku, ale také hodně 

o důvěře a přátelství. Povídání bude také hodně o tom, proč jsou pravidla a proč je důležité 

je dodržovat, zahrajeme si i hry zaměřené na spolupráci. Duben je měsícem bezpečnosti 

a naše družina se tímto tématem bude zabývat po celý měsíc. Pokud nás nebude aprílové 

počasí moc zkoušet, rádi si zařádíme na venkovním hřišti (prosíme vhodné oblečení). 

 

2. Lišky –  V dalším týdnu bychom si chtěli vyrobit jarní kytičky z barevných papírů jako 

obrázek. Budeme se proto věnovat změnám přírody kolem nás, vyjmenujeme si jarní kytky. 

A na venkovním hřišti načerpáme nové síly.  

 

3. Klubko – V tomto krátkém týdnu se budeme věnovat obvyklým aktivitám. Just dance, Hádej, 

kdo je to, karetní hry a fotbálek jsou jasnou volbou. Pokud počasí dovolí, budeme trávit čas 

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

kolektivní hry. 

 

VŠECHNA ODDĚLENÍ:  

Odpočinková činnost: - povídání o zážitcích, 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 jarních kytiček, mandaly, vystřihovánky, spojovačky 

 

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

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,  


