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

Po
Příchod dětí do družiny, 

drobné hry a společenské 

hry

Návštěva knihovny,                                                                 

čtení z dětských časopisů

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry
Modelování zvířátek

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry 

12:45 - návrat dětí z 

náboženství

Hra na orchestr                                                                                    

zpěv písní s hudebními 

nástroji 

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt
12.00 - 13.00 keramika 

pro 1. třídu

Navlékání korálků                                                       

Jemná motorika

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry
Skládání papíru, barvení

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry
Konstruktivní stavebnice

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Míčové hry v družstvech                                                                 

2. oddělení ŠD

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Keramika                                                            

pro 2. a 3. třídu 

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Skládání puzzle                                                          

- práce ve skupině

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Školní družina                             
21.11.2022 - 25.11.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

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

Hledání pokladu v atriu                                                                    

a na sportovišti školy

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                       

Sportovní kroužek

Družinové člověče nezlob se                                      

(ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                           

15:00 - 15:45 Kroužek kytary                                

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

 13:15 Čtenářská dílna                    

13:30 Výtvarný kroužek                          

Deskové hry                                                          

(třída ŠD)                          

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

 13:40 -14:25 Náboženství                                         

Výroba řetězů                                               

(třída ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Drobné činnosti

Čt
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Výroba čertů a Mikulášů                

(ŠD)                                  

13.30 gymnastický kroužek

15.00 Kytara

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Zpěv s kytarou                        

Pohybové hry s hudbou                   

(ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Stolní a konstruktivní 

stavebnice                             

(ŠD)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

www.skolaonline.cz

Míčové hry v družstvech
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Vystřihování vloček                        

(ŠD)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Pohybové hry na školním 

hřišti 

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Školní družina                                
21.11.2022 - 25.11.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

Vycházka do parku 
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

http://www.skolaonline.cz/


www.skolaonline.cz

http://www.skolaonline.cz/

