
 

     Týdenní plán činností ŠD  

9.5. –  11. 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 - Je prvního máje už nám pučí háje, kvetou nám i louky, jdeme zkoumat brouky. A 

taky motýly a jiný hmyz a také květiny a další rostliny. Travička se zelená s ní i naše kolena. 

Tento zkrácený týden se budeme radovat z naší krásné přírody především na venkovním 

hřišti. Proto prosíme oblečení na horký, ale i chladnější den. Pokud bude počasí nakloněno 

spíše dešti, o naší přírodě si budeme alespoň povídat ve třídě. 
 

2. Lišky –    Budeme vyrábět přání ke Dni matek - ubrouskovou technikou. Pobesedujeme na 

téma naše maminky, řekneme si o jejich práci kolem dětí a o jejich povolání. Sluníčko 

i zdravý pohyb načerpáme na venkovním hřišti, kde se budeme zdržovat při hezkém počasí 

delší dobu. 
 

3. Klubko – Spontánní činnosti, sportovní a deskové hry dle individuální potřeby dětí. 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: - přáníčko ke dni matek, mandaly, vystřihovánky, spojovačky 

 

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

dodržování předem určených pravidel, kvízy a doplňovačky,  


