
 

 

 

 

Milí rodiče, 

ve školní družině naší školy máme pro vás vždy dveře otevřené. Kdykoliv nás 

můžete navštívit a podívat se, jak po vyučování relaxujeme, hrajeme 

společenské hry, vyrábíme různé výrobky, kreslíme i malujeme.  

Budeme rádi, když nás i vy – rodiče – něčemu novému naučíte, ale také si  

zahrajete, zazpíváte, poslechnete si s námi hudbu,…  

Určitě se náš den stane pestřejším a zajímavějším.  

Těší se na vás vedoucí vychovatelka Marie Bijoková (736154972) 

                                          a vychovatelka Naděžda Rzymanová (776607509) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ondělí  

11.30 – 12.30 hod. (2. třída) - individuální hry dle výběru dětí  

12.00 hod. – oběd společně s I. oddělením 

12.30 – 13.00 hod. – přivedení dětí od šaten a odvedení vychovatelkami do 

ŠD, seznámení s týdenním plánem činností, příprava na oběd 

13.00 – 13.15 hod. – oběd 

13.20 – 14.00 hod. – relaxační individuální hry, kreslení, prohlížení dětských      

časopisů, hádanky, kvízy, rébusy a další.  

 

 

 

 

 

terý  

12.30 – 13.00 hod. - přivedení dětí od šaten po skončení vyučování  

vychovatelkami do ŠD, seznámení s denním plánem (programem), příprava na 

oběd 

13.00 – 13.15 hod. – oběd 

13.20 – 14.00 hod. – relaxační činnost, výtvarné nebo pracovní činnosti, 

beseda o aktuálních problémech (pravidla slušného chování, kontakt s cizími 

lidmi, projevy šikany a jak se jim bránit,…) 

14.00 – 14.30 hod – relaxační činnosti (např. taneční a pohybové hry,…) 

14.30 – 15.30 hod. – tělocvična (rozcvička, soutěživé hry ve 2 družstvech) 

15.30 – 16.00 hod. – organizační záležitosti (pitný režim, převlékání, volné 

hry,…) 
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tředa  

12.30 – 13.00 hod. - přivedení dětí od šaten po skončení vyučování  

vychovatelkami do ŠD, seznámení s denním plánem (programem), příprava na 

oběd 

13.00 – 13.15 hod. – oběd 

13.20 – 14.00 hod. – výtvarné nebo pracovní činnosti, společný zpěv, lidové 

tance, tělovýchovné chvilky, vyprávění, předčítání, práce s časopisy, tiskem 

14.00 – 14.30 hod – přírodovědná vycházka do okolí školy (dle počasí 

možnost využití sportovního hřiště u mateřské školy) 

14.30 – 15.00 hod. – zájmová činnost (kolektivní hry v místnosti ŠD, klidové 

činnosti, odpočinek na koberci, pohovce, procházky, slunění,...) 

15.00 – 16.00 hod. – volné hry dle zájmu žáků, organizované záležitosti – 

úklid her a hraček, dodržování pitného režimu, srovnání oblečení a obuvi   

 

 

 

tvrtek  

12.30 – 13.00 hod. - přivedení dětí od šaten po skončení vyučování  

vychovatelkami do ŠD, seznámení s denním plánem (programem), příprava na 

oběd 

13.00 – 13.15 hod. – oběd 

13.20 – 14.00 hod. – relaxační činnosti – volné dle zájmu žáků 

14.00 – 14.30 hod. – praktické činnosti (origami, výrobky z přírodních mat.) 

14.30 – 15.30 hod. – tělocvična (míčové hry, skákání přes švihadlo, dopravní 

výchova, soutěž „Rychlé švihadlo“ – spolupráce s 2. st.) 

15.30 – 16.00 hod – pitný režim, převlékání, volné hry,… 
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átek 

11.30 – 12.00 hod.  - přivedení dětí od šaten po skončení vyučování  

vychovatelkami do ŠD 

12.00 – 13.00 hod. – křížovky, doplňovačky, rébusy, veselé jazykolamy, 

smyslové hry, hry k rozvoji slovní zásoby, poznatky o obci, okrese, přírodě,… 

13.00 – 13.15 hod. – oběd 

13.20 – 14.00 hod. – relaxační individuální hry, kolektivní hry v místnosti,  

kreslení, prohlížení dětských časopisů, hádanky, kvízy, rébusy a další.  

14.00 – 15.00 hod. – soutěživé odpoledne (pětiboje, olympiády,…) 

15.00 – 16.00 hod – relaxační zájmová činnost, vztah k přírodě,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme se učit, chceme si hrát, v družině je každý rád.  
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