
Týdenní plán 1. – 3. 6. 2022  

 

Jiné činnosti  

Beseda o tom, jak si žáci představují svoji budoucnost (OSV, VDO) 

Jak bude vypadat svět v dalším století – kresba (OSV) 

Tvoříme z papíru – Květina (OSV) 

 

Odpočinkové činnosti  

Společenské hry (OSV) 

Hry na podporu paměti (OSV) 

Relaxujeme na koberci (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Vycházka do okolí školy (OSV) 

Míčové hry na školním dvoře (OSV) 

Vycházka na Sletiště (OSV) 

 

Příprava na vyučování  

Čteme si v dětských časopisech (OSV) 

Spojovačky (OSV) 

Doplňovačky (OSV) 

 

 

Týdenní plán 6. – 10. 6. 2022  

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

 

 

 

 

 



Týdenní plán 13. – 17. 6. 2022  

 

Jiné činnosti  

Skládání origami – loďka, parník (OSV) 

Drogová závislost – diskuze (OSV, VDO) 

Povídáme si o tom, co je nemoc (OSV, VDO) 

Jak můžeme nemoci předcházet (OSV, VDO) 

Vyrábíme dárek pro tatínky (OSV) 

 

Odpočinkové činnosti  

Společenské hry (OSV) 

Kreslení letních témat (OSV) 

Relaxujeme na koberci (OSV) 

Kreslíme zmrzlinové poháry (OSV) 

Tancujeme při hudbě (OSV, MEV) 

 

Zájmové činnosti  

Míčové hry na školním dvoře (OSV) 

Vycházka do přírody (OSV, ENV) 

Hry na Sletišti (OSV) 

Vycházka do okolí školy (OSV) 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE – 17.5. Divadlo – Alenka 

 

Příprava na vyučování  

Hra Šibenice (OSV) 

Spojovačky (OSV) 

Řadíme se podle abecedy (OSV) 

Logické a společenské hry (OSV) 

Kimova hra (OSV) 



 

Týdenní plán 20. – 24. 6. 2022  

 

Jiné činnosti  

Co jsi dělal o víkendu – diskuze (OSV, VDO) 

Jaké znáš druhy motýlů? (OSV, ENV) 

Jaké znáš stromy? (OSV, ENV) 

Staráme se o květiny v ŠD (OSV, ENV) 

Povídáme si o přírodě kolem nás (OSV, ENV) 

 

Odpočinkové činnosti  

Co jsi dělal o víkendu – kresba (OSV) 

Skládání origami – motýlek (OSV) 

Společenské hry (OSV) 

Hry na podporu paměti (OSV) 

Ovocné stromy – výroba (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Vycházka do okolí školy (OSV) 

Hry v přírodě (OSV, ENV) 

Hry na Sletišti (OSV) 

Míčové hry na dvoře (OSV) 

Sportujeme na Sletišti (OSV) 

 

Příprava na vyučování  

Přírodopisné kvízy na PC (OSV, MEV) 

Hlavolamy (OSV) 

Hrajeme si na školu (OSV) 

Poznej druhy stromů (OSV, ENV) 



Doplňovačky (OSV) 

 

Týdenní plán 27. – 30. 6. 2022  

 

Jiné činnosti  

Zásady slušného chování a hygieny (OSV, VDO) 

Povídáme si o cestování a prázdninách (OSV) 

Kam pojedeš na prázdniny – diskuze (OSV, VDO) 

Jak se chovat o prázdninách – diskuze (OSV, VDO) 

 

Odpočinkové činnosti  

Kreslíme letní náladu (OSV) 

Zpíváme letní písně (OSV, MEV) 

Malujeme na co se těšíme o prázdninách (OSV) 

Relaxujeme na koberci (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Sportujeme na hřišti (OSV) 

Vycházka do okolí školy (OSV) 

Míčové hry na Sletišti (OSV) 

Procházka do lesa (OSV, ENV) 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE – 28. 6. Piknik 

 

Příprava na vyučování  

Pozorujeme změny v přírodě – léto se probouzí (OSV, ENV) 

Slovní kopaná (OSV) 

Zábavné počítání (OSV) 

Hry na podporu paměti (OSV) 

 

Změna programu školní družiny je vyhrazena.  



 


