
 

 

 

 

 

       Poznáváme své město a jeho okolí 
 

Odpolední činnost je odpočinková, relaxační a doplněna edukačními vycházkami 

 

                         

               

             1. 6 Den dětí – program DDM, Slezská (Riegrovy sady, od 14:00 – 16:00) 

                                 

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

 Vodárna  - hřiště                               (U Vodárny, Praha 2 od 14:00 – 16:30) 

I., III, a VI.  oddělení 2. A. 2. B, 4. B  

 Folimanka – hřiště                             (Nuselský most, Praha 2) od 14:00- 16:30 

      IV. a VII. oddělení (3. B, 4. A, 2. B) 

Za nepříznivého počasí bude náhradní program ve třídách ŠD 

 

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

 Dětský ostrov                                      (Praha 5 Smíchov, od 14:00 – 16:30) 

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

 Gutovka - hřiště                                 (Strašnice , Praha 10, od 14:00 – 16:30) 

VI. a VII. oddělení (3. A, 2. B, 4. A) 

 Vodárna – hřiště                                  (U Vodárny , Praha 2) od 14:00 – 16:30 

 

        22. 6.    

                      Malešický park + zmrzlina     

                                                       (Počernická Malešice, Praha 10, od 14:00 - 16:30) 

         

 

 

 

 

 

 

 

ČČIINNNNOOSSTT  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  nnaa  mměěssíícc  ččeerrvveenn                              

                                                                             
 

 



 

Vzdělávání        Besedujeme, čteme a soutěžíme  

 

            

                                                                

 

 besedy: Den dětí ve světě – (spontánní reakce dětí na různé otázky) 

 beseda: Cestujeme po světě – Pravěk, Středověk – interaktivní tabule  

 mini -projekt: Pravěk zábavné odpoledne na zahradě (2. tř.) 

 volná beseda: Moje povolání až vyrostu (4. třída) 

 soutěžní odpoledne: Riskuj – Ezopovy bajky  

                                       – vědomostní týmová soutěž (2. A) 

 zábavné odpoledne: Cestujeme v minulosti (středověk – rytíři hrady) (3. třída) 

 zábavný  program: Galaxie a vesmír (3. tř.) 

 

 četba pohádky: Paní Láry fáry  

 beseda: Ztratilo se zvířátko (ochrana domácích zvířat) 

 Co jsme se naučili (opakování učiva zábavnou formou -týmové soutěže) 

 didaktické hry (z oblasti prvouky a přírodovědy)  

 povídání:Babička vypráví (letní recepty)  

 akce Pozor semafor! – zábavné  odpoledne (1. třída) 

 hodnocení  projektu  „Veselé čtení (čtenářská gramotnost) 

 Vodní  svět – zábavné odpoledne 

 Naše řeka a jezera – (interaktivní tabule – program) 

 program: Jeden za všechny, všichni  za jednoho (šikana mezi  námi - 4. třída) 

 Pohádkové bytosti – zábavný kvíz (2. a 3. třída) 

 Vaříme s rodinou – recepty našich  přátel (celá ŠD) 

 Budovy budoucnosti – výtvarný projev 3. - 4. tříd 

 beseda: Školní roky našich rodičů – 3. - 4. třída 

              

 

 

 

 

 

 



 

       
  

zájmová činnost     Sportujeme, malujeme, relaxujeme                   

 

                                                                                                                                                         

     

                        

                     Rádi tvoříme       
                                                         

              
 Rozkvetlé obrázky šípová růže – obrázky s letní tématikou 

 Jahodový talířek (3. třída) 

 veselá zvířátka (kouzlíme s papírem) 

 Loď na moři – 3. třída  

  Kopretinový  svět - plastický obrázek (1. a 2. třída) 

 Medúza – 3D obrázek (2.třída) 

  Růže, kopretina, vlčí mák – plastický obrázek (1. a 2. třída) 

 Chobotnice loutka 3. třída 

 Akce „Malujeme na chodník“ – výtvarná soutěž 2. třída  

 Včelka – program (2.B) 

 

 

 Mladý stavitel – zábavná soutěž 

 Hrajeme si na počasí – didaktické hry 

 Stavíme si svůj svět- relaxační odpoledne  

 kvíz:Historické památky, které už znám (3. třída) 

 dramatizace pohádky – pantomima (1. třída) 
 Bylinková lékárna -  týmová  práce 3.A  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               Rádi sportujeme    

                   

 

 

 „Vitamín je můj kamarád“ (povídání o správné životosprávě) 

 Beseda: První pomoc při tonutí kamaráda 

 Fotbal na hřišti – soutěž mezi (3.A + 4.B) 

 Štafetové hry v tělocvičně  

 První pomoc – úžeh a úpal (týmová práce) 

 Míčové hry na hřišti (2.A + 2.B) 

 Sportovní soutěž ve dvojicích (3. tř. + 4. tř.) 

 Besídky – hodnocení činnosti ve ŠD 

 Vycházky zaměřené na otužování a upevňování imunity 

 Opičí dráha v tělocvičně (1. ,- 3. třída) 

 

   Všem přejeme krásnou a klidnou dovolenou.  


