
Plán ŠD 1. oddělení na měsíc září 2020 

 
Ranní družina: 

 

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

Odpočinkové činnosti: 

 Seznámení dětí 1. třídy s p. vychovatelkou, s prostorami 1. oddělení ŠD 

 Vzájemné seznámení, seznámení s řádem ŠD, seznámení s pravidly družiny, poučení o bezpečnosti 

 Základní pravidla chování a společenské pravidla – ve třídách, v jídelně, na chodbách, v šatnách, 

ve sportovní hale, při pobytu venku – hřiště, vycházky, na WC; zdravení, oslovení, omluvy, 
poděkování,…. 

 Poznávání her a výtvarných pomůcek ve třídě ŠD – společenské hry, stavebnice, omalovánky, pexesa, 

puzzle, autodráha, didaktické hry, lego, fotbal, hokej, obchod, aj….. 

 Pracovní sešit Hravá školní družina (TAKTIK): „Těšíme se do školy“, „Na zahrádce“; Pracovní listy 

pro správné holky a kluky: „DUHOVKA DOBRÉHO CHOVÁNÍ – „Bezpečná cesta do školy“ 

 Seznámení s časopisem Mateřídouška – zvíře měsíce: Jelen; Hlavní téma: „Už máš svoji sbírku?“; 
„Naše máma je učitelka“; „Hádej, co je TO“; „Zvěřinec ve škole“; Královna sportů: atletika; Kocour 

Garfield; „Na vlastní kůži“ – zábava pro celou rodinu; křížovky, vtipy, luštění, rozdíly, hádanky 

      -     Volný výběr her /K1,2,3,4,5,6/ 
 

Zájmové činnosti: 
 

Zahájení šk. r. 2020/2021 – seznamovací aktivity, zahájení zájmových kroužků (14. září)  /K 2, 4, 5, 
6/ 

Kom. kruh:  „Vzájemné představování – „Já a moje rodina“; „Těšili jsme se do školy?“, „Jak jsme 
prožili letní prázdniny“ /K 2, 4, 5, 6/ 

 „ Měsíc Září“ – nástup do školy, co nás čeká nového, počasí, pranostiky, sběr ovoce,…  /K  2, 4, 

5/                         
             Výtvarné a pracovní aktivity:  Zážitky z letních prázdnin, „Můj portrét“ – kreslení voskovkami, 

pastelkami, fixy; mísa s ovocem – koláž; výroba zvířátek 
z kaštanů                                                                               

            Pracovní listy: - „Brit hledá kost“, „Body, bodíky, bodíčky“, „Housenka hledá cestičku“ – 
nácvik vlnovky /K 1, 2, 3, 4/ 

            Literární:  Četba na pokračování z knihy: „Knížka Ferdy Mravence“ – O. Sekora   
                         Poslech pohádek z CD přehrávače – Pohádky - Karel Jaromír Erben 

                        Bezpečně s Besipákem – „Návrat z prázdnin“; Minirytíř Buriánek – Pečeť; Povídka – 

„Ukradená reketa; Ludva a Edna – epizoda 13 (časopis Mateřídouška)            K/2,3,4/ 
Hudební aktivity:  Zpěv a poslech písní – prázdninová tématika, volný výběr /K1,2/ 

    
Rekreační činnosti: 

 

 Pohybové a míčové hry na školním hřišti a ve sportovní hale - soutěže ve dvojicích, v družstvech, 

fotbal, rybičky, vybíjená, „na babu“, skákání přes švihadla, lano, vyvolávka, bumbrlík, jízda 
na koloběžkách, aj. 

 Krátké výlety do okolí Městyse a přírody – poznávání místní krajiny; Sběr kaštanů v zámeckém parku 

 30. 9. 2020 - Drakiáda na fotbalovém hřišti – celodružinová akce s rodiči         K/1,2,3,4/ 

 


