
Roční plán školní družiny 2018 - 2019 

 

Projekt 

My s přírodou, příroda s námi. 

Snažíme se být zdravou družinou s ekologickým myšlením, podporujeme tvořivou a klidnou 

atmosféru. 

Formujeme si kladné lidské vlastnosti jako je zodpovědnost za sebe i druhé, skromnost, 

sebeúctu a sebedůvěru. 

Naším cílem je posílit porozumění ekologickým vztahům mezi městem a venkovem, 

prohloubit u dětí vztah k přírodě a její ochraně. 

 

Kroužky školní družiny 

Hravá joga -  R. Medelská      středa 16.00 – 17.00  

 

Keramika -  J. Vydrová, R. Medelská    úterý16.00 – 17.45 

  

Vaření, zdravá výživa -  B. Marková, D. Koklarová, od 2. třídy čtvrtek 16.00 – 17.45 

    

Angličtina hrou -  G. Kaňová    2. třída  středa 16.00 – 17.00 

                    3. třída  čtvrtek 16.00 – 17.00 

 

Atelier Radost – G. Kaňová      pondělí 16.00 – 17.45 

 

Hudebně dramatický kroužek - J. Voneš    středa 16.00 – 17.30 

 

Akce 

 zahájení školního roku, opékání špekáčků 

 podzimní výstava prací (listopad) 

 „Barevný den“ soutěže, hry a diskotéka (listopad )      

 soutěž ve skládání puzzlí (listopad)     

 sbírka pro útulek (listopad, prosinec)    

 výroba dárků pro vánoční bazar (prosinec) 

 pečení medových vánočních perníčků (prosinec) 

 návštěva Mikulášské besídky (prosinec) 

 vánoční besídky v odděleních školní družiny (prosinec)  

 účast na karnevalu (únor) 

 projektový den (březen) 

 soutěž ve stolních společenských hrách (březen) 

 pojízdná knihovna pro děti (duben) 

 výroba velikonočních dekorací, výstava prací (březen) 

 jarní úklid školního hřiště 

 Pes přítel člověka (duben) 

 Svátek maminek – výroba dárků (květen) 

 sportovní odpoledne (květen) 

 soutěž – kreslení křídami na chodník (květen, červen) 

 Den dětí, návštěva cukrárny (červen) 

 výstava prací na plotě školy (červen) 

 

 



Akce, které proběhnou v průběhu školního roku 

 ekologické programy, ze všeho jde něco vyrobit, třídění odpadu, sběr papíru 

 divadelní představení, kulturní akce, hudební vystoupení   

 sportovní soutěže, olympiáda 

 vycházky, turistika, dopravní hřiště 


