
 

     Týdenní plán činností ŠD  

14.5. –  18. 5. 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 - V tomto týdnu se kromě pozorování brouků, motýlů a dalších krás jarní rozpučené 

přírody koukneme na zoubek pranostikám. S rostlinami a úrodou se jich totiž k májovému 

měsíci váže nejvíce. Všichni známe tři zmrzlé muže (Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás 

se bojí všici sedláci) a uplakanou Žofii (Žofie vína upije). V půlce května již všichni začínají 

s výsevem paprik, rajčat, bylinek a zdobí svá okna truhlíky s květinami. Je-li květen 

prostuzený, bude roček vydařený - Studený máj - v stodole ráj. I z nás se stanou zahradníci 

a budeme sázet petunii. 
 

2. Lišky –    Budeme vyrábět zmrzlinku z bambule a textilu. Pobavíme se o bezpečnosti na 

silnici a každý zhodnotí bezpečné chování v družině i ve sportovním kroužku. Zopakujeme 

si znovu pravidla ŠD. A na školním hřišti se budeme věnovat sportu a různým kolektivním 

hrám. 

 

3. Klubko – Spontánní činnosti, sportovní a deskové hry dle individuální potřeby dětí. 

Počítačové středy a filmové čtvrtky. Pobyt venku – fotbal, hry u stromů, prolézačky 

a houpačky na hřišti. 

 

VŠECHNA ODDĚLENÍ:  

Odpočinková činnost: - ekologické zážitky, 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: - zkoumání brouků a stromů, fotbal a lezení po horostěně, Just 

Dance, pobyt venku, hry na hřišti, fotbal, školka s míčem 
 

Zájmová činnost: - výroba zmrzliny z bambule, mandaly, vystřihovánky, spojovačky 

 

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

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,  


