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

Po
Příchod dětí do družiny, 

drobné hry a společenské 

hry

Klauni - výzdoba k 

maškarnímu plesu                                         

(ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Pohybové hry s hudbou                                                     

(ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

St
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry 

12:45 - návrat dětí z 

náboženství

Závodivé hry v družstvech                                                      

(ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt Keramika pro 1. třídu

Masky - zvířátka                                      

Vystřihování a lepení                                                           

(ŠD)                                                 

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Hry na procvičování 

paměti                                                            

(ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Školní družina                             
6.2.2023 - 10.2.2023

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

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

Vycházka do okolí školy

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Cvičení se švihadlem a 

obručí                                             

(ŠD)

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Florbal, vybíjená,                                                                          

upevňování pravidel

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Keramika pro                                                   

2. a 3. třídu

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Relaxační cvičení                                       

(ŠD)

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

12.30 - 13.30                                                   

Sportovní kroužek                                              

(tělocvična)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                           

15:00 - 15:45 Kroužek kytary                                

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Soutěže o nejvyšší stavby z 

kostek                                     

(ŠD)             

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Soutěže ve skládání puzzlí                                          

(ŠD)

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Drobné činnosti

Čt
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Deskové hry na postřeh a 

paměť
Kroužek kytary

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

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

Vycházka do parku                                       

(zvířátka v zimě)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Pohybové hry v atriu školy                                        

Keramika pro 2. a 3. třídu

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Závodivé a míčové hry                                        

(ŠD)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Školní družina                                
6.2.2023 - 10.2.2023

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

Klauni na špejli                                          

(ŠD)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek


