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

Po
Příchod dětí do družiny,                                  

četba pohádky,                                  

drobné hry

Navlékání korálků                                                    

- jemná motorika                                                              

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny,                                  

četba pohádky,                                  

drobné hry

Skládání geometrických 

tvarů - postava                              

(třída ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St Návrat dětí z náboženství
Lepení tvarů - ovoce                   

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Vybarvování dle předlohy                                                   

- dopravní prostředky                                                                  

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Zpěv písní u klavíru,                                                   

doprovod dětí na hudební 

nástroje                                                               

Hudebna

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Školní družina                                                   
19.9. - 23.9.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

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

Sportovní závodivé hry v 

družstvech                                                                                    

Atrium školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Soutěže na koloběžkách                                                                                

- jízda zručnosti v atriu 

školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Konstruktivní stavebnice                                              

Třída ŠD

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Vycházka na dětské hřiště                                                        

Bartošovec

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Vycházka do okolí školy                                                                        

- počítání dopravních 

prostředků

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

Čtení pohádky                     

Pč - výroba podzimních 

koláží                                                      

ŠD

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                           

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd                                    

Drobné hry v oddělení 

družiny

Vycházka do parku

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Kolektivní závodivé hry                                                                          

ŠD

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Drobné činnosti

Čt
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry
Soutěže na postřeh a rychlost

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Školní a konstruktivní 

stavebnice                                                  

ŠD

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Kimova hra                                                                                    

(školní hřiště)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

www.skolaonline.cz

Obkreslování podzimních 

listů                                                                  

ŠD

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Koloběžkové soutěže v atriu 

školy

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Míčové hry na školním hřišti
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Školní družina                             
19.9. - 23.9.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

Sportovní hry v družstvech na 

školním hřišti

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

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

