
Cesta za dobrodružstvím přes Ostrovy Neostrovy  
 

 
 

   Měsíční plán plavby na ŘÍJEN 
1. – 31. 10. 2019 

 
                DOPRAVNÍ ostrov 

 

oddělení zázemí p. učitelka 

1. oddělení – Bílí žraloci 3. třída H. Šolcová 

2. oddělení - Lišky 1.B R. Benčíková 

3. oddělení - Klubko družina N. Kolegarová 

Telefonní číslo družina: 733/531 056 (12:30 – 16:30)  
 POZOR! Pokud jsme mimo zázemí, tak naproti vchodovým dveřím najdete 

udanou naši polohu.  

 

 
VŠECHNA ODDĚLENÍ: 

Úspěšně jsme zahájili výpravu na družinovou cestu za dobrodružstvím Branným 
dnem. Tento měsíc děti doplují na DOPRAVNÍ ostrov. Za každý úkol, který 
během října splní, si děti nalepí na společnou mapu cestovní žeton. Stále 

pracujeme na naší vlajce a vymýšlíme pokřik. Vytváříme dopravní prostředky, 
koláže, malujeme značky, učíme se pravidla silničního provozu prostřednictvím 

testů (také na IVT). 
 
 

Úkoly DOPRAVNÍHO ostrova: 

 Namaluj a pojmenuj alespoň 2 dopravní značky, které jsi potkal/a cestou 
do školy. 

 Zkus odpovědět na otázky z dopravního testu. 

 Zahraj si pexeso dopravních značek. 

 Vyrob jakýkoliv dopravní prostředek. 

 Vymysli, namaluj a představ ostatním svoji vymyšlenou dopravní značku. 
 
Činnosti odpočinková: seznámení se s celodružinovou cestou za dobrodružstvím, 
tentokrát DOPRAVNÍM ostrovem, poslech hudby, četba knihy.  

 
Činnost sportovně – rekreační: pobyt venku, hrátky na hřišti, fotbal. 

 
Činnost zájmová: malování, vybarvování, vystřihovánky, tvorba mapy, vlajky, 
obrázků dopravních značek, stavba vlakové dráhy a silnic 

 
Příprava na vyučování: didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku ve družině i 
třídách, dodržování předem určených pravidel, kvízy s dopravní tématikou 

(společný na IVT), doplňovačky, nauka dopravních značek, bezpečnost silničního 
provozu. 



Cesta za dobrodružstvím přes Ostrovy Neostrovy  
 

 
 

 
INFORMACE pro rodiče:  
Pokud počasí alespoň trochu dovolí, budeme se snažit chodit s dětmi na chvíli 

ven. S ohledem na "blátivé" a chladné počasí, které nás čeká, bude dobré, aby 
děti měly ve svých skříňkách věci na převlečení. Děti mají dostatek času se před 
odchodem ven, převléci. 

 
Věříme, že během září se Vám ustálily odchody Vašich dětí ze družiny, případně 

z kroužků. Prosíme Vás, abyste nám na papírku nebo EDK podali zprávu o 
změnách času. Děkujeme. 
 


