
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

Papírové pexeso                                                    

Výroba a kreslení pexesa 

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry                                  

Tisk zvířátek                           

Koláže                                  

Třída ŠD                           

13:30 Výtvarný kroužek 

CVČ

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St

Čt
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Výroba ježků                           

Skládání a lepení papírů                                

Třída ŠD                                       

13.30 Gymnastika                     

CVČ

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Navlékání přírodnin                        

Závěsy do oken                                      

(třída ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Míčové hry na školním 

hřišti

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Pouštění draků                                   

(školní hřiště)

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Vycházka do parku                           

Závodivé hry

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Státní svátek

Školní družina                             
26.9. - 30.9.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

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

Sběr listů a kaštanů                                          

Hřiště TJ Sokol

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                                    

12.45 - 13.30 Sportovní 

kroužek

Hry na postřeh, paměť a 

rychlost                                                    

(ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                           

Kroužek kytary                                

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd               

12.15 - 13.00 Čtenářský 

kroužek                              

Drobné hry

Výroba papírových pavouků                                                 

(třída ŠD)                          

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

St

Čt
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry                          

četba pohádky

Mozaika do oken -                                       

javorový list                                                  

(ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry                    četba 

pohádky

Listový ježek na špejli                                                                               

(ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Školní družina                                
26.9. - 30.9.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

Pouštění draků na školním 

hřišti

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Kimova hra                             

(školní hřiště)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

www.skolaonline.cz

Sportovní aktivity na školním 

hřišti                     

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Vycházka do parku                                                

Sběr listů

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Státní svátek

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

