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

Po
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Návštěva knihovny,                                                       

dětské časopisy

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Práce s modelovací hmotou - 

ovoce                                      

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St Návrat dětí z náboženství

Skládání papíru                                               

- čepice, loďka                                                        

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Konstruktivní stavebnice                                                                      

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Cvičení s hudbou,                                                       

pohybové hry                                                                

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Školní družina                        
12.9. - 16.9.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

Míčové hry v areálu 

sportoviště školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Vycházka do okolí školy                                                            

- pozorování stromů

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Závodivé hry                                                                 

- atrium školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Kreslení na asfalt                                                  

- stíny, vybarvování                                                              

Atrium školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

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

Vycházka do parku                                                                    

- závodivé hry

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

Vycházky do podzimní 

přírody                                                                  

(k Bartošovci, do parku)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                          

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry
Kolektivní hry v ŠD

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

VV - lepení mozaikových 

tvarů                                                      

ŠD

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Drobné činnosti

Čt
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Návštěva knihovny                                                                                

- provoz, řád a chování v 

knihovně

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Pohybové hry na školním 

hřišti

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Zpěv písní u klavíru,                                                              

doprovody dětí na hudební 

nástroje

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

www.skolaonline.cz

Sportovní činnosti na školním 

hřišti

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Vycházka na ulici Mlýnská                                                                              

- dětské hřiště

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Závodivé hry na školním 

hřišti

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

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

Malujeme draky,                                                               

modelování podzim. ovoce                                                            

ŠD

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Školní družina                   12.9. - 

16.9. 2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

