
Plán ŠD 1. oddělení na měsíc listopad 2020 

 
Ranní družina: 

 

 Scházení dětí do ŠD, rozhovory s kamarády, volný výběr her, prohlížení knih a časopisů, volné kreslení 
 

Odpočinkové činnosti: 
 

 Opakování řádu ŠD,  pravidly družiny, poučení o bezpečnosti 

 Základní pravidla chování a společenské pravidla (BOZ a PO) – ve třídách, v jídelně, na chodbách, 
v šatnách, ve sportovní hale, při pobytu venku – hřiště, vycházky, na WC; zdravení, oslovení, omluvy, 

poděkování,…. 

 Stolní hry, didaktické hry, rekreace na koberci – lego, stavebnice, omalovánky, pexesa, puzzle, stolní 

fotbal a hokej, obchod, farma, člověče nezlob se, Jožin z bažin, šachy, z pohádky do pohádky, atd., 

 Pracovní sešit Hravá školní družina (TAKTIK): „Proměny v přírodě“; Pracovní listy pro správné holky 
a kluky: „DUHOVKA DOBRÉHO CHOVÁNÍ – „Slušné chování“; „Hygiena a zdraví“ 

      -    Seznámení s listopadovým časopisem Mateřídouška – zvíře měsíce: Havrani – poslové zimy; 
hlavní téma: Stavebnice LEGO; „Hádej, co je TO?“; na návštěvě u zvířátek; sport – „6 nápadů, jak 

se doma vyřádit“; Povolání: „Kdo ošetřuje divoká zvířata?“; srandičky, vtipy, hádanky, najdi rozdíly, 
aj. 

 Volný výběr her /K1,2,3,4,5,6/ 

 

Zájmové činnosti: 
 

Kom. kruh: Rozhovor s dětmi na téma: Co jsme dělali o prázdninách a o distanční výuce; povídání 
o státním svátku 17. 11. 

„Měsíc listopad“ – počasí, pranostiky, pověry /K 2, 4, 5, 6/ 
„Pravidelné návštěvy školní knihovny – výběr knih a společná četba v knihovně 

             Výtvarné a pracovní aktivity:  Berušky, ježci a jiné zvířátka z listí – použití přírodního 

materiálu, tempery, fixy; Zvířátka tvořená prsy prstovými barvami 
            Pracovní listy: - „; Ptáčci a veverky (nácvik obloučků); čert, Mikuláš a anděl (vybarvování) /K 1, 2, 

3, 4/ 
            Literární:  Četba na pokračování z knihy: Dubínek a Modřínek – M. Urbanová 

                       Poslech pohádek z CD přehrávače – Alpské slané pohádky 
                        Bezpečně s Besipákem – „Železniční přejezd“; Povídka – Netrpěliví roboti; 

(časopis                  Mateřídouška)    K/2,3,4/ 
Hudební aktivity:  Poslech pohádkových písniček    /K1,2/ 

    

Rekreační činnosti: 
 

 Vycházky po Hustopečích – „na Padělky, na Štěrky, po Hustomilce“; procházky po místním okolí 

 Rekreační aktivity na školním hřišti  – volný výběr K/1,2,3,4/ 

 


