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

Po
Příchod dětí do družiny, 

drobné hry a společenské 

hry

Návštěva knihovny -                                                                           

dětské časopisy

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Podzimní koláže                                      

Nalepování přírodnin, 

dokreslování                             

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry 

12:45 - návrat dětí z 

náboženství

Výroba pavučiny                                                              

a vystřihování pavouků                                                                 

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry                                  

12.00 - 13.00 Keramika 

pro 1. tř.

Skládání korálků                                                                

- jemná motorika                                                                          

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Hudebně pohybové hry                                                                                  

Třída ŠD

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Konstruktivní stavebnice                                              

Třída ŠD

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Vycházka do okolí školy                                                                                         

Sběr žaludů a kaštanů

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

14.00 - 15.00 keramika pro 

2. a 3. třídu

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Překážková dráha -                                                                                        

tělocvična

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Školní družina                         
31.10.2022 - 4.11.2022    

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

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

Sportoviště školy -                                                                                  

míčové a 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                         

12.30 - 13.30 sportovní 

kroužek                                     

Drobné hry

Modelování ovoce                                                                  

Třída ŠD

Příprava na vyučování                              

Vypracování domácích úkolů                         

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd                         

12.15 - 13.00 čtenářský 

kroužek                                     

Deskové hry

Bramborová tiskátka                                                                              

Třída ŠD

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Četba pohádky

12.50 - 13.35                                               

Náboženství 3.A                                      

Hry na paměť a postřeh

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

Pá Četba pohádky

Nácvik hudebně pohybových 

her                              

(hudebna)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Školní družina                                
31.10.2022 - 4.11.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

Vycházka do parku -                                                                        

sběr přírodnin

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Kimova hra na školním hřišti
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

www.skolaonline.cz

Běžecké soutěže na školním 

hřišti

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

14.00 - 15.00 Keramický 

kroužek 2. - 3. třída                                        

Turnaj ve vybíjené                        

Třída ŠD

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Šipkovaná - hledání pokladů                                          

Školní hřiště

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

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

