
Cesta za dobrodružstvím přes Ostrovy Neostrovy  
 

 
 

 

 Měsíční plán plavby na 
LISTOPAD 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ ostrov 
 

oddělení zázemí p. učitelka 

1. oddělení – Bílí žraloci 3. třída Hana Šolcová 

2. oddělení - Lišky 1.B Renata Benčíková 

3. oddělení - Klubko družina Nina 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: 
Tento měsíc děti doplují na PŘÍRODOVĚDNÝ ostrov. Děti opět mohou plnit 
tematické úkoly. Za každý úkol, který během listopadu splní, si děti nalepí na 

společnou mapu cestovní žeton. Věnujeme se poznávání přírody a sledujeme 
změny v přírodě. Povídáme si na téma příroda kolem nás, tvoříme z přírodnin, 

vyrábíme misky z recyklovaného papíru.  
 
Úkoly PŘÍRODOVĚDNÉHO ostrova: 

 Vyrob z přírodnin umělecké dílo. 

 Zkus odpovědět na otázky z přírodovědného testu. 

 Zahraj si pexeso, kvarteto či jinou hru s přírodovědnou tematikou. 

 Poznej při pobytu venku podle listů 3 stromy. 

 Nakresli značku, jaké chování je v přírodě zakázáno. 
 
Činnosti odpočinková: povídáme si o dalším ostrově, na kterém jsme přistáli, a to 

je ostrov PŘÍRODOVĚDNÝ, poslech hudby, četba knihy.  
 
Činnost sportovně – rekreační: pobyt venku, hrátky na hřišti, Möllky, fotbal. 

 
Činnost zájmová: malování, vybarvování, vystřihovánky 

 
Příprava na vyučování: didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku ve družině i 
třídách, dodržování předem určených pravidel, přírodovědné testy, doplňovačky, 

jak se chovat v přírodě, doplňovací testy s přírodní tematikou na PC (učebna IVT). 
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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. 
 

 V pátek 8. listopadu nás čeká oslava svátku sv. Martina. Ve družině mají 
nejen družinové děti možnost si od 15:00 vyrobit lucerničku na 
Svatomartinský průvod. 

 

 V pátek 29. listopadu se můžete od 15:00 vánočně naladit na našem 
Jarmarku. Od 18:00 pak společně za doprovodu Sborečku a Sasanek 
rozsvítíme před školou vánoční stromek. 

 
! V pátek 29. listopadu bude zkrácený provoz družiny do 15:00 ! 

 


