
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznáváme své město a jeho okolí 
Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země. 

                  

6. 4.    VII .a IV. oddělení (1. A, 1. B,  3. B) 

           Velikonoční  příběh            (Zámek Kinských , Praha 5  od 14:00 – 16:30) 

 
               I. a III. oddělení (2. A, 2. B) 

        Tropický prales  - program          (DDM Lublaňská, Praha 2 od 14:00 – 15:30)  
                                                                       
           II. IV. oddělení  (3. A) 

           Historické budovy města Prahy            (Praha 2,  od 14:00 – 15:30¨) 

                   VI. oddělení  4. B   

         Fotogramy                                                         (DDM Vratislavská, Praha 2 od 14:30 – 16:30)        
 
 

11. 4.  
 VELIKONOCE 

v ŠD–  program 

                                                            celá ŠD( od 14:00 – 16:00) 

           Velikonoční vaření ve 3. A  
            informace o akci jsou v informačním sešitě u dětí         (od 14:00 – 16:30)                                                                                                                                                                                             

20. 4.  

        Sam  a mořské panny – divadelní představení  v DDM   

                                                           celá ŠD( od 15:00 – 16:00)       
 
                                          

27. 4.     Čarodějnický den          (DDM, Slezská 21, Praha 2) 

            ČČIINNNNOOSSTT  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  

nnaa  mměěssíícc  dduubbeenn                                

                                                                             
 

 



 

                                                                                                                                    

                             Vzdělávání        Besedujeme, čteme a soutěžíme  

 

            

                                                                        
 projekt: Veselé  čtení  3. třída  

 četba: P. Morkes Pohádkový  detektiv 

 Putování s dinosaury (práce s encyklopedií 3. třída) 

 soutěž  Staré pověsti české (interaktivní tabule - pokračování z minulého 

měsíce) 3. třída 

 kvíz zvířata volně žijící a domácí 2. třída 

 Negativní vlivy jedince na prostředí (život ve městě) 

 projekt:DEN ZEMĚ Můj svět- vztah člověka k prostředí  

 beseda: Mezinárodní den dětské knihy – interpretace dětí 

 tradice a zvyky v Čechách Den čarodějnic ve světě 

 kvíz 2. tř. + 3. tř. „Moje knížky a péče o ně“ 

 zábavné odpoledne Příroda se probouzí 2. A + 2. B 

 soutěž Naše smysly celo-družinová soutěž 

 povídání: Život ve středověku – cestujeme v čase 3. třída 

 beseda: 3. tř. „Můj svět“ - co se líbí- nelíbí na naší planetě 

   (ochrana životního prostředí iniciativa veřejnosti ve světě) 

 týmová soutěž na téma „Chráním přírodu“ 1. - 4. třída 

 

 

 

 

 

 

 

             



                  zájmová činnost     Sportujeme, malujeme, relaxujeme                   

 

 

                                                                                                                                                      

Dny tvořivosti                                                                   

          
 Zvířata a jejich mláďata – obrázky s jarní tématikou 

 Narcisy, tulipány, fialky  - origami 3. tř.  

 Velikonoční  košíček z recyklačního materiálu (1. a 2. třída) 

 téma velikonoce – keramická velikonoční vajíčka (školní klub) 

 Slepička, zajíček (recyklační materiál) 

 Svět v pravěku – výtvarná interpretace (3. A) 

 Malá čarodějnice – loutka (1 + 2. třída)  

 Čarodějnický den  -výtvarná soutěž (týmová práce 4. a 5. třídy) 

 
 

 relaxační hry (soustředěnost, vnitřní rovnováha člověka) 

 beseda: Vesmír jak ho známe - planetárium 

 kvíz: Jak správně využívám svůj volný čas  

 jarní rostliny (interaktivní tabule – didaktická hra) 

 pozorování jarní přírody (soutěž 1. + 2. třída) 

 mini-projekt: Cesta co do  minulosti -  Slované 3. třída 

 relaxační odpoledne - hry s hudbou, zvířata na dvoře - skrývačky 

 Máme rádi zvířata – malování zvířat na dvoře – povídání užitková zvířata 

relaxační hry v herně (soutěž ve dvojicích) 

zásady správného stolování - didaktická hra. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

           Dny sportu    

                   

 

 

 Moje město – hrajeme si na průvodce – dramatizace  

 Co je zdravé  - zábavná soutěž (2. třída) 

 mini- projekt Zdravá výživa   

 vycházky zaměřené na otužování a upevňování imunity 

 jarní sportovní odpoledne v tělocvičně – turnaj ve vybíjené (3. a 4. třída) 

 zdravý jídelníček – dodržování zdravé výživy  

 štafetové hry 1. - 2. tř. malá tělocvična 

 první pomoc – zlomenina horní končetiny (týmová práce) 

 líný tenis v tělocvičně – základní pravidla 1. A, 2. B 

 soutěž ve vybíjené 3. A, + 2. B 

 dopravní značky v okolí školy (týmová soutěž 3. tř.) 

 přehazovaná–  3. a 4. třída 

 sportovní soutěž na školním hřišti 1. tř. + 2. tř. 

 pravidla míčových her – vybíjená, hra „Na jelena! 1. třída                                           

 dopravní prostředky v minulosti a současnosti – volná diskuse 
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