
  

 

 

 

 

          

Akce školní družiny – zábavné programy, edukační vycházky, vzdělávací 

programy 

                                                
        

           2. 11.             Halloween – zábavné  odpoledne v DDM  

                   od 15:00 – 16:00 3. – 4. tř.   (Slezská , Praha 2) 

              doporučené halloweenské  kostýmy                                                  celá  ŠD     

         9. 11.   2. a 4. oddělení  (1. A, B) 

                   miniprojekt -  Veselé vaření- zvířecí toust                         školní akce  - kuchyňka                                                                                   

                  (informace o  akci  budou v info. sešitku)  

     

                     5., 6. a  7.  oddělení (2. B, 2. A,  4. A ) 

                    Výstava + program – Rybolov                                        Zemědělské muzeum, Praha 7 

                     1.  a 3.  oddělení (3. A, B, 4. B )   

                     Den  nevidomých   - program                                        školní akce  -malá tělocvična                                                                                                                                       

 

       16. 11.   2. a 4. oddělení  (1. A, B) 

                      Drakiáda  - zábavný  program                                        školní akce  

                        

                        6. a 7.  oddělení  (2. A, B) 

                        Poznáváme krásy našeho  města – Pražský  hrad – edukační vycházka   

                         

                       1. a 3.  oddělení (3. A, B , 4. B) 

                    Výstava + program – Rybolov                                        Zemědělské muzeum, Praha 7         
                                               (Z organizačních důvodů 4. A akci  nemá)  

                           

       23. 11.       projekt Hravá  družina -  Společně to  zvládneme        

                                                                                              celá ŠD 

      30. 11.        Mikulášské tvoření  - zábavní  program             celá  ŠD  

ČČIINNNNOOSSTT  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  nnaa  mměěssíícc              lliissttooppaadd                                

                                                                             
 

 



Vzdělávání    Besedujeme, čteme a soutěžíme 

 

  

●  projekt Literatura dětem  

● četba B. MacDonaldová Paní  Láryfáry škoolní  klub 

● četba: E. Petiška Pohádkový dědeček +  čtenářská  soutěž(1.tř.) 

● četba: D. Fischerová:Pohádky z Větrné Lhoty ( 2. třída)  

● četba:  A. Jirásek Staré pověsti české 4. tř. (povídání o Vyšehradě) 

● hrajeme si s pohádkou – interaktivní tabule 

● Záchrana kamaráda – divadelní projev 

● volná  beseda protiklady slušného chování  (1.ř.a2.tř.) 

● zábavné  odpoledne: Hry našich prarodičů  

● povídání: Jak trávím svůj volný čas s rodiči, prarodiči, sourozenci 

● zábavná soutěž: povolání našich rodičů (1. třída) 

● Abeceda to je věda -  zábavné  odpoledne (1.tř.) 

● zábavný kvíz: Pravidla silničního provozu pro chodce(interaktivní tabule) 

● beseda: svátek zesnulých vs Halloween 

● četba pohádek našich sousedů (multikulturní výchova) 

● povídání: Města v minulosti (rozdíly) 

● kvíz: historie naší vlasti (3. třída) 

● beseda: negativní vlivy prostředí – Šikana mezi námi 

● dopravní značky a pravidla silničního provozu – kvíz 

● povídání: Co je Advent – předvánoční zvyky 

● beseda: Cestujeme světem – osídlení naší země (3.a 4. třída) 

● poznávání historie Pravěk a jeho život 

● Orientace v geografii (4. a 5. tř.) 

● Vědomostní olympiáda . všeobecní  znalosti (4.tř.) 

● Život v minulosti –Pohanské  svátky (3. – 5. tř.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

       Sportujeme, tvoříme, malujeme, povídáme si  

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 halloweenské tvoření  (zábavný program )  

 dýně, duchové, Dráček na mráčku, halloweenký  strom (4. třída) 

 matematika hrou (geometrické tvary – tvorba) 4. a 5. třída  

 Halloweenská kočka (vodové barvy).mozaikové tvoření (list) 

 adventní věneček (předvánoční svátky) 

 relaxujeme – Abeceda to je věda – zábavné odpoledne 1. A, B 

 beseda:“Co se děje v lese – příroda jde spát  – součást projektu“Letem Světem“ 
 výtvarné zpracování – léčivé rostliny a jejich využití 

 Já a počítač – (vliv počítač. her na jedince)- 4. a 5. třída  

 Byl jednou  jeden život – zábavné  odpoledne (2. a 3. třída) 

 malování podle hudby – koncentrace, pozitivní nálada u jedince 

 příprava dárků na předvánoční období – advent 

 Mikulášská  trojice – tvoření  

 výroba razítek z brambor  podzimní tématika 

 Adventní kalendář – tvoření (2. třída)    

 Receptář našich babiček – léčivé rostliny a jejich  využití -  čaje, přírodní léky 

 

  
 

 

                                                       

 

 



 

             sportujeme a relaxujeme   

                   

 

 
 povídání: co se mi líbí – nelíbí ve škole (kritika a sebekritika) 

  Relaxační hry na hřišti(integrace nových žáků  do  her) 

 Dramatizace – Záchrana kamaráda ( 3. tř. a 4. tř.) 

 projekt Hravá  družina – téma Společně to  zvládneme  

 (integrace nových žáků  do  her) 

 Zábavný  program  kombinovaný interaktivní  hrou, kterou vytvořily děti ŠD pro  

nové  kamarády  

 (pomoc mladším žákům s dárkem pro nejbližšího – týmová práce) 

 beseda: otužování a správná životospráva na podzim 

 Zdravověda – program   

 Náš receptář – plody podzimu 

 povídání: změny přírody (zvířata a zimní spánek) 

 soutěžíme společně Den  nevidomých (13. listopadu) – zábavné odpoledne 

v tělocvičně  

 správné stolování – demonstrativní hra pro 1. roč.  

 dodržování hygieny před jídlem – práce v týmu s mladšími žáky 

 edukační  vycházky do  přírody  

 léčivé rostliny a jejich využití – interaktivní tabule  
  První pomoc pro kamaráda 1. beseda s praktickou ukázkou – povrchová zranění 

horních a dolních končetin 

 

 

 

 


