
11:45 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 15:45

Po
Příchod dětí do družiny, 

drobné hry a společenské 

hry

Návštěva knihovny                                                            

– jarní písně  a říkadla,                                                                      

povídání o jaru

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Vystřihování dle předlohy                                                          

– Velikonoce                                                        

– koláž

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry 

12:45 - návrat dětí z 

náboženství

Výroba jarních květin                                                            

z perliček                                        

(třída ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt Keramika pro 1. třídu

Vybarvování obrázků                                                                             

– jarní a velikonoční 

tématika                                

(třída ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Konstruktivní stavebnice                                                                        

– stavby                                            

(třída ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry
Závodivé hry v atriu školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Vycházka do parku

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Keramika                                                                

pro 2. a 3. třídu

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Vycházka na dětské hřiště                                                                         

– Bartošovec

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Školní družina                             
6.3.2023 – 10.3.2023

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

14:00 - 15:00 15:45 - 16:00

Hudebně pohybové hry                                                                     

– Zlatá brána,                                                                           

vše za doprovodu 

hudebních nástrojů

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

http://www.skolaonline.cz/
http://www.skolaonline.cz/


11:45 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 15:45

Po Sportovní kroužek
Návštěva knihovny                                                       

Jarní písně

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                                          

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Vystřihování, lepení, barvení 

– motivy jara                           

(třída ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Výroba a malování jarních 

květin                                   

(třída ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Drobné činnosti

Čt
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Vybarvování obrázků                                                             

– Velikonoční motivy                                                           

(třída ŠD)

Kroužek kytary

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Stavebnice                            

(třída ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Školní družina                                
6.3.2023 – 10.3.2023

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

14:00 - 15:00 15:45 - 16:00

Hudebně pohybové hry
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Závodivé hry v atriu školy
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Vycházka do parku
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Vycházka do okolí školy                                                                             

– pozorování prvních jarních 

květin

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Vycházka na dětské hřiště                                                                                

– Bartošovec a hry na 

průlezkách

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek


