
              Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
                okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

 

MĚSÍČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

III. oddělení Šikulové – ÚNOR 2023 
„Můj dům, můj hrad“ 

 
Činnosti zájmové 

(výtvarné a tvořivé, 

relaxační činnosti) 

Činnosti odpočinkové  

a rekreační (kolektivní  

a didaktické hry) 

Příprava  

na vyučování 

Jiné činnosti 

(dopravní výchova  

a pohybové aktivity, 

vycházky) 

Tematické povídání 

(prevence) 

1. 2. – 3. 2. 

2023 

Soutěž v malování 

“Můj vysněný dům” 

 - spol. akce se ŠD  

a ŠK. 

3. 2. 2023  

Pololetní prázdniny. 

Společenské a konstrukční 

hry. Skládání puzzle  

v družstvech 

Hry sluchové, 

hmatové, zrakové. 

Tichá četba 

 z vypůjčených knih 

ze šk. knihovny. 

Dopravní kroužek: 

První pomoc při úrazu. 

Vycházka do okolí 

školy – pozorování 

přírody. 

Projekt: 

 “Co se děje v přírodě” 

Prevence:  

Každý člověk je jiný  

- beseda, kresba. 

6. 2. – 10. 2. 

2023 
JARNÍ PRÁZDNINY 

13. 2. – 17. 2. 

2023 

Soutěž v malování 

“Můj vysněný dům” 

 - spol. akce se ŠD  

a ŠK. 

Hra – Člověče nezlob  

se – soutěž v družstvech. 

Konstrukční stavění. 

Hry postřehu  

a paměti. 

Didaktická hra -  

Co se změnilo? 

Poznáš kamaráda? 

Dopravní kroužek: 

Vzdálenost mezi 

vozidly, spolujezdci, 

rychlost jízdy. 

Vycházka – koulování. 

Projekt: 

“Co se děje v přírodě” 

Prevence: 

Finanční gramotnost:  

Umíš nakupovat? 

20. 2. – 24. 2. 

2023 

Soutěž v malování 

“Můj vysněný dům”  

- spol. akce se ŠD a ŠK. 

Kolektivní hry s tužkou 

 a papírem - “Oběšenec”, 

Piškvorky. 

Slovní fotbal, Tichá 

pošta, Moje teta, 

Procházka v zoo, 

Kukačka, Čáp 

ztratil… 

Dopravní kroužek:  

Vozidla – míjení, 

vyhýbání, zúžená 

vozovka, překážka. 

Tělocvična – hry. 

Projekt: 

“Co se děje v přírodě” 

Prevence:  

Finanční gramotnost: 

  Umíš nakupovat? 

27. 2. – 28. 2. 

2023 

Soutěž v malování 

“Můj vysněný dům”  

- spol akce se ŠD a ŠK. 

Origami – papírové 

skládání. Hádanky, zpěv, 

básně, říkadla, Kolektivní 

společenské hry. 

Opakování 

pamětného sčítání, 

odčítání, násobení, 

dělení – Na zmrzlíka. 

Dopravní kroužek: 

Opakování  

+ zdravověda. 

Projekt: 

“Co se děje v přírodě” 

Finanční gramotnost: 

Umíš nakupovat? 

 

Bijoková Marie 

vychovatelka školní družiny – III. oddělení 


