
 

 

 

 

 

                     

   

           

 

 Poznáváme svět… 
Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země 

                         
    6. 10.     7. oddělení (1. A, B) 

                 Den  zvířat – program DDM  (20Kč do  5. 10.) 

                                                    od 14:30 -16:30  (DDM, Slezská 21, Praha 2)             

                      3. oddělení (2.B) 

                    akce „Poznáváme Prahu „Žižkovská věž   od 14:00 -  16:00 (školní  akce) 
                      2., 4., 6. oddělení   (3. A, B + 4. A, B) 

                     Folimanka – hřiště  
                                                                            od 14:30 -  16:30 (školní akce) 
 13.  10      celá  ŠD  

                akce ŠD  „Tanec TV pro  radost dětem“  (50 Kč do  12.10.) 
                   tanec s příběhem Doctor Dancer 

 

                                                                                                       od 14:00 – 16:30(školní  akce 

                   

20. 10     4. a 7. oddělení (1. A, B + 3. B)    

                Halloweenské tvoření – program DDM (20 Kč do  12. 10.) 

                                                                                    od 14:30 – 16:30 (DDM Slezská 21, Praha 2) 

              Halloweenské  odpoledne           od 14:00 – 16:00  (školní  akce)      
                    celá ŠD + ŠK  

  

 

    

 

 
 

 

ČČIINNNNOOSSTT  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  nnaa  mměěssíícc  řřííjjeenn                              

                                                                             
 

 



Vzdělávání        Besedujeme, čteme a soutěžíme           

              

                                                  

 

 beseda – „Můj domov“ – povídání o svém domovském prostředí 
 mini-projekt:Poznej naší školu  

 poznávaní důležitých míst praktickou ukázkou – orientační hra  

 Poznáváme nové, učíme se z minulosti“   (společné aktivity s mladšími žáky)  

 povídání o minulosti  – kresba:Dobro a zlo (3. a 4. třída) 
 beseda – Vinobraní – podzimní tradice 
 projekt: „ Malované čtení“ – povídání s dětmi o dětské literatuře 3. třídu 
 povídání – dopravní výchova v našem městě 
 soutěže v týmu Riskuj „ Cestujeme za pohádkou“ – inter. tabule (3. třída) 
 soutěž v pexesu: podzimní ovoce a zelenina 

 kvíz - Poznáš svoje město – Hrady a zámky (3. tř.) 
 kolektivní soutěž – Země, město, zvíře, věc (práce ve skupinách 4. třída) 

 beseda – podzimní tradice a zvyky, pranostiky, pořekadla a přísloví 
 soutěž – kouzelná slovíčka (vhodné slova ve společnosti) 
 kvíz- dopravní značky v okolí školy 
 soutěž v přírodě s ml. žáky „ Pravidla ve třídě a v okolí školy“ 
 soutěž PC – logické hry  
 beseda: Dětská literatura v minulosti 
 zábavný kvíz – Jací jsme ve třídě – kritika a sebekritika 

 povídání: tradice a zvyky na podzim (Halloween) 

 četba  - B. Mc Donaldová  Paní  Láryfáry  

                                                           
 

 

 

 

                    



  

      zájmová činnost     Sportujeme, malujeme, relaxujeme                   

 

                                                                                                                                                         

     

                        

                                                        Dny tvořivosti      
                                                       

         
 koláž – Papíroví draci,  Strašáček , slunečnice, veverka v listí   – povídání o lesních 
zvířatech  
 Halloweenské tvoření 
 výroba dýně (dýňové strašidýlko) 
 podzimní panáček – práce s přírodním materiálem 
 malování obrázků na téma „podzim“ 

 plastický obrázek (houbičky)- přírodní materiál 

 interaktivní tabule: Lesní zvířata na podzim 

 relaxační hra: Poznej lesní zvíře (soutěžní odpoledne 2. a 3. tříd) 

 roba razítek z přírodního materiálu – Sova 

 houbařský kvíz – družinová soutěž (3. a 4 třída)  

 Houbový skřítek (plastický obrázek) 
 Hříbeček 3D obrázek, Veverka na stromě/ Ježek  – přírodní materiál, Hroznové víno 

(kirigami) 

 obrázek volné téma:podzim (prostorová tvorba, plastický obrázek, koláž)  

 

 



 

 

               Dny sportu    

                   

 
 začátek zájmových kroužků v ŠD 
 povídání – první pomoc – léčivé rostliny v přírodě  

 hra „čistota – půl zdraví“ – cílem naučit děti správnému stolování v jídelně  

 bylinkové čaje – povídání o přírodních léčivých praktikách (1. a 2. třída) 

 vycházky do Riegrových sadů (hřiště – volné hry) 

 Sportovní odpoledne 2. A, 2. B  - vybíjená 

 štafetové  hry – 3. A + 3. B 

 zahájení zájmových kroužků  

 


