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

Po
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry                             

12.45 - 13.30 Sportovní 

kroužek

Návštěva knihovny                                              

Dětské časopisy

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry                             

12.00 - 12.50 Sportovní 

kroužek ŠD

Práce s modelovací hmotou                              

Třída ŠD                                

13:30 Výtvarný kroužek 

CVČ

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky                     

12.00 - 12.40 Náboženství 

Výroba indiánské čelenky
Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt
Příchod dětí do družiny              

12.00 - 13.00 Keramický 

kroužek (ŠD)                                        

pro první třídu

Ochutnávka ovoce - výroba 

špízů                              

13:30 Gymnastika                                           

CVČ

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry
Relaxační cvičení s hudbou

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry
Pohybové hry v atriu školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Míčové hry na školním 

hřišti

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

14.00 - 15.00 Keramický 

kroužek (ŠD)                           

2 a 3 třída - výtvarná 

pracovna 

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Sběr šípků                                                  

Okolí školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Školní družina                             
3.10. - 7.10.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

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

Vycházka na dětské hřiště 

u Bartošovce

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
 Odchody dětí na oběd                                    

Drobné hry v oddělení 

družiny, četba pohádky

Výroba indiánských čelenek                            

ŠD

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích 

úkolů                           

Kroužek kytary                                

Tématické hry

Út
12.00 - 12.50 Sportovní 

kroužek

 13:15 Čtenářský kroužek                                           

Lepení mozaikových tvarů                                             

(ŠD)                     

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích 

úkolů                                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry, četba 

pohádky

12.50 - 13.35 Náboženství 

3.A                                             

Pohybové hry s hudbou                                       

(ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích 

úkolů                                        

Drobné činnosti

Čt
11.55 - 12.40 Náboženství 

2. třída                                      

Četba pohádky

13.30 Gymnastika CVČ                                    

Stolní a konstruktivní 

stavebnice

15.00 - 15.45 Kroužek kytary 

(ŠD)

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry, četba 

pohádky

Tisk z listů                                       

Hodnocení indiánských 

aktivit

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích 

úkolů                                        

Tématické hry

www.skolaonline.cz

Školní družina                                
3.10. - 7.10.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

Míčové hry na školním hřišti
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Vaření indiánského pudinku                                            

Cvičná kuchyně

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Pouštění draků na školním 

hřišti                                           

Indiánské soutěže                     

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

14.00 - 15.00 Keramický 

kroužek                                        

Navlékání indiánských 

korálků

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Sportovní aktivity (ŠD)                                              

Indiánské soutěže

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

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