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

Po
Příchod dětí do družiny, 

drobné hry a společenské 

hry

Návštěva knihovny - zimní 

pohádky

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Út
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Vystřihování vloček - 

výzdoba oken                                               

(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

Hra na orchestr - zpěv s 

hudebními nástroji                                                            

(třída ŠD)

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Čt Keramika pro 1. třídu

Výroba vánočních přání, 

vystřihování a lepení                                                   

(třída ŠD)                                                      

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Pá
Příchod dětí do družiny, 

četba pohádky, drobné hry

Práce s modelovací 

hmotou, vykrajování 

cukroví

Vypracování DÚ dle potřeby 

dětí, drobné tématické hry

Školní družina                             
12.12.2022 - 16.12.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

První oddělení - Ludmila Moravcová

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

Pohybové hry s hudbou                                        

(třída ŠD)

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

www.skolaonline.cz

Relaxační cvičení                                          

míčové hry                                                    

(třída ŠD)

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Keramika 2.-3. třída

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Vycházka do zimní přírody

Ukončení provozu ŠD, 

kontrola třídy, úklid her a 

pomůcek

Společenské hry v Dámě, 

piškvorky

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

Návštěva knihovny

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                           

15:00 - 15:45 Kroužek kytary                                

Tématické hry

Út
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Výroba vánočních přání                                                       

(třída ŠD)                          

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

St
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry
Vycházka do parku

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Drobné činnosti

Čt
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Výroba dárečkových štítků           

(třída ŠD)              
Kroužek kytary

Pá
Odchody dětí na oběd                                 

Drobné hry

Hry na postřeh a rychlost                                              

(třída ŠD)   

Příprava na vyučování                               

Vypracování domácích úkolů                                        

Tématické hry

Závodivé a míčové hry
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Práce s modelovací hmotou                                                   

(třída ŠD) 

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Pohybové hry u školy
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Úklid her a pomůcek                     

(třída ŠD)

Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek

Školní družina                                
12.12.2022 - 16.12.2022

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace

Druhé oddělení - Sylva Lacková

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

Výroba papírových krmítek
Ukončení provozu ŠD                                

Úklid her a pomůcek




