
Týdenní plán 2. – 6. 5. 2022  

Jiné činnosti  

Tvoříme z papíru – Motýla (OSV) 

Kreslíme hasiče (OSV) 

Důležitá místa (budovy) (OSV,VDO) 

4.5. Den hasičů – historie (OSV,VDO) 

Výroba přáníčka ke Dni matek (OSV) 

 

Odpočinkové činnosti  

Relaxujeme při hudbě (OSV,MEV) 

Uvolňovací cviky (OSV) 

Společenské hry (OSV) 

Pleteme náramky z gumiček (OSV) 

Korálkujeme (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Vycházka na Sletiště (OSV) 

Hry v přírodě (OSV,ENV) 

Vycházka do okolí školy (OSV) 

Prohlídka města Kladna (OSV) 

Sportujeme na hřišti (OSV) 

 

Příprava na vyučování  

Hledej rozdíly na obrázku (OSV) 

Důležitá telefonní čísla (OSV,VDO) 

Infrastruktura (OSV) 

Kimova hra (OSV) 

Den matek – historie (OSV) 

 

 



Týdenní plán 9. – 13. 5. 2022  

Jiné činnosti  

Malujeme slunce (OSV) 

Výroba kytičky pro maminku (OSV) 

Vyrábíme dárek pro maminky (OSV) 

Kreslíme naší rodinu (OSV) 

Proč je rodina důležitá? – diskuze (OSV) 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE – 11.5. Divadlo – Malý strom 

 

Odpočinkové činnosti  

Posloucháme písničky z pohádek (OSV,MEV) 

Hry na koberci - Živé pexeso (OSV) 

Protahovací cviky (OSV) 

Relaxujeme při poslechu hudby (OSV,MEV) 

Společenské hry (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Vycházka do okolí školy (OSV) 

Sportujeme na Sletišti (OSV) 

Sportujeme v přírodě (OSV,ENV) 

Hry v přírodě (OSV,ENV) 

Vycházka na Sletišti (OSV) 

 

Příprava na vyučování  

Jazykolamy (OSV) 

Hádanky (OSV) 

Zábavné počítání (OSV) 

Malované čtení (OSV) 

15. 5. Mezinárodní den rodiny (OSV,VDO) 

 



Týdenní plán 16. – 20. 5. 2022  

Jiné činnosti  

Pozorujeme přírodu - dozrávání plodů (OSV,ENV) 

Jaké znáš květiny? (OS,VDO) 

Poznej květiny na obrázku (OSV) 

Výroba květiny z papíru (OSV) 

Skládáme loď z papíru (OSV) 

 

Odpočinkové činnosti  

 Malujeme květiny (OSV) 

Společenské hry (OSV) 

Relaxujeme na koberci (OSV) 

Hry na koberci - Tichá pošta (OSV) 

Čtení knížky – Záhada prázdné zvonice (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Procházka do lesa (OSV,ENV) 

Sportujeme na Sletišti (OSV) 

Vycházka do okolí školy (OSV) 

Sportujeme na hřišti (OSV) 

Vycházka na Sletiště (OSV) 

 

Příprava na vyučování  

Postřehové hry (OSV) 

Zábavné počítání (OSV) 

Poznáváme zvířata (OSV,ENV) 

Malované čtení (OSV) 

Počítáme se (OSV) 

 



Týdenní plán 23. – 27. 5. 2022  

Jiné činnosti  

Povídáme si o lidech cizí národnosti (OSV,VDO) 

Povídáme si o způsobu dorozumívání (OSV,VDO) 

Vymýšlíme různé způsoby dorozumívání (OSV,VDO) 

Povídáme si o cizích jazycích (OSV,VDO) 

Cizí jazyky a způsoby dorozumívání (OSV) 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE – 25. 5. ZOO Zájezd 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE – 27. 5. LETEM SVĚTEM 

 

Odpočinkové činnosti  

Posloucháme písničky z pohádek (OSV,MEV) 

Společenské hry (OSV) 

Pexeso (OSV) 

Kreslíme kontinenty a jejich obyvatele (OSV) 

Korálkujeme (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Sportujeme na Sletišti (OSV) 

Vycházka do přírody (OSV,ENV) 

Procházka na Sletiště (OSV) 

Vycházka do okolí školy (OSV) 

Hry na dvoře (OSV) 

 

Příprava na vyučování  

Staráme se o květiny v ŠD (OSV,ENV) 

Práce s mapou (OSV,VDO) 

Bludiště-najdi cestu (OSV) 

Řadíme se podle abecedy (OSV) 

Zkoušíme znakovat (OSV) 



 

Týdenní plán 30. – 31. 5. 2022  

Jiné činnosti  

Znáš Morseovu abecedu? (OSV) 

Morseova abeceda v praxi (OSV) 

 

Odpočinkové činnosti  

Relaxujeme při hudbě (OSV,MEV) 

Malujeme, co jsme dělali o víkendu (OSV) 

 

Zájmové činnosti  

Sportujeme na Sletišti (OSV) 

Vycházka do přírody (OSV,ENV) 

 

Příprava na vyučování  

Úklid knihovny v ŠD (OSV) 

Zábavné počítání (OSV) 

 

Změna programu školní družiny je vyhrazena.  

 


