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Odpolední aktivity ve školní družině
22.. 1122.. II. oddělení 2. A
Mikuláš v DDM

(DDM, Slezská 21, Praha 2 13:45 – 16:30)

66.. 1122.. V. oddělení(4. A)
Mikulášské tvoření – Mikulášská bota
88.. 1122..

(akce ŠD od 14:00 – 15:30)

VII. oddělení (1.A, B)

Vánoční tvoření – ozdoby na stromeček

(akce ŠD od 14:00 – 16:00)

I. a III oddělení (2.A, 2.B)

Vánoční tvoření – ozdoby na stromeček

(akce ŠD od 14:00 – 16:00)

II. a VI. oddělení (3.A, 4.B)
Projekt: Literatura

dětem – Týden s Boženou Němcovou
(akce ŠD od 14:00 – 16:30)

1133.. 1122 V. oddělení (4.A)
Výzdoba na vánoční stůl – tvoření
cceelláá ŠŠDD

(akce ŠD od 14:00 – 15:30)

Vánoční nastal čas – zábavné odpoledne
2211.. 1122.. VII. oddělení (1.A, B)

Výroba krmítka

(akce ŠD od 14:00 – 16:00)

I., II, III., IV., VI. oddělení (2.A, B, 3.A, B, 4.B)

Vánoční přání – tvoření

(akce ŠD od 14:00 -16:00)

Besedujeme, čteme a soutěžíme
beseda: Vánoce u nás doma
beseda: Moje rodina
povídání: Co je „advent“ – tradice a zvyky
Svatý Mikuláš – zábavné odpoledne
mini-program Babička vypráví (Vánoce našich předků)
interaktivní tabule Nejkrásnější pohádky¨Týden s B. Němcovou (soutěž 3. a 4. roč.
povídání:Vánoce ve světě- rozdíly tradic u nás a ve světě
četba: pohádky s vánoční tématikou
četba devatero pohádek K. Čapek
volná beseda vánoční stůl u nás (prezentace dětí) - soutěž
povídání: Vánoce u dětí z jiných zemí
kvíz:Advent (2. a 3. roč.)
beseda: Historie Vánoc ve světě - co je advent?
mini- projekt Malované čtení (1. – 3. roč.)
četba: Lidové tradice a zvyky -dětská literatura
beseda: Vánoce našich babiček
dopis Ježíškovi – prezentace dětí 1. třída
příprava vánoční výstavy – práce ve skupinách
kvíz:život lesních zvířat v zimě
zpívání a poslech vánočních koled
péče o zvířata v lese – program 2. - 4. třída
vánoční besídky
Vánoční bazar – školní akce

Sportujeme, malujeme, relaxujeme

Rádi tvoříme…
mikulášská trojice loutky z recyklačního materiálu
Mikulášská bota – tvoření 4. třída
vánoční svícen – recyklační materiál 2. a 3. třída
Čertík (vánoční ozdoba)- dekorace na okno 1. a 3. třída
vánoční věnec (vánoční dekorace)
psaní Ježíškovi (obálka)
Adventní kalendář (recyklační materiál- týmová práce) - celá ŠD
zdobení perníčků
vánoční ozdoby, dárek pro rodiče, vánoční přáníčka
vánoční přáníčko pro rodiče, dopis Ježíškovi
ozdoby na stromeček, vánoční dárková krabička
vánoční ježek - jablíčko
zábavné odpoledne - Vánoční nastal čas - tvoření
dárečky pro rodiče (vánoční stromeček (těstoviny)
mini- projekt „Hravé pečení“ vánoční cukroví (rohlíčky, linecké kolečka
vánoční betlém (3D - týmová práce 3. A)
vánoční diskotéka (1. třída – 4. třída)
Vánoční odpoledne u nás – vánoční tvoření

Děti mají možnost příjemného prožívání volného času s využitím pohybových aktivit na
školní zahradě, na sportovním areálu u školy nebo formou relaxačních vycházek v okolí
školy.
Tato činnost je informována s časovým rozvrhem na nástěnce ŠD u zvonku

