
Týdenní plán 2. 5.  – 6. 5. 2022 
Jiné činnosti 

Znaková řeč, jako způsob dorozumívání (OSV, VDO, MEV) 

Cizí jazyk, jak je pro nás důležitý (OSV, VDO) 

Interaktivní tabule – pexeso (OSV, VDO, MEV) 

Skládáme z korálků (OSV) 

Stolní hry – Dobble, Pexetrio (OSV, VDO) 

 

Odpočinkové činnosti 

Čtení knížky – Kladenské pohádky (OSV, VDO) 

Cvičíme a protahujeme se se zvířátky (OSV, VDO) 

Obrázek – čarodějnice u nás (OSV, VDO, MUV) 

Jak jsme prožili den s čarodějnicemi (OSV, MUV, ENV) 

Protahujeme se při hudbě (OSV, VDO, MEV) 

 

Zájmové činnosti 

Zkoušíme nakreslit znaky čínského písma (OSV, MUV) 

Pečujeme o květiny ve ŠD (OSV, VDO, ENV) 

Vycházka do lesa (OSV, VDO, ENV) 

Maminka, jak jí vidím já – obrázek (OSV, OSV) 

Vyrábíme pro maminky – kytička z papíru (OSV, VDO) 

 

Příprava na vyučování 

Prohlídka města Kladna (OSV, VDO, ENV) 

Učíme se pozdravit pomocí znakové řeči (OSV, VDO) 

Interaktivní tabule – Hádej, kdo jsem (OSV, VDO, MEV) 

Nejznámější kladenské památky – prezentace na IT (OSV, VDO, ENV, MEV) 

Vyhledávání v encyklopedii – brouci a jiný hmyz (OSV, ENV) 

 

 

 



Týdenní plán 9. – 13. 5. 2022 
Jiné činnosti 

Afrika – povídání o dorozumívání a životě (OSV, MUV) 

Povídáme si o práci na zahradě – jaké rostliny pěstujeme (OSV, VDO, ENV) 

Jak se staráme o květiny v bytě, na zahradě i v truhlících na oknech (OSV, VDO) 

Domácí mazlíček – debata (OSV, VDO, ENV) 

Hry na podporu kamarádských vztahů – Kuřátko pípni, Najdi svoje zvíře (OSV, VDO) 

 

Odpočinkové činnosti 

Pozdrav slunci – jóga (OSV, VDO, MUV) 

Relaxace na koberci – uvědomujeme si své tělo (OSV, VDO) 

Omalovánky – africké motivy (OSV, VDO, MUV) 

Volné malování (OSV, VDO) 

Malujeme na tabuli (OSV, VDO) 

 

Zájmové činnosti 

Vyrábíme africkou masku (OSV, MUV) 

Tančíme africké tance (OSV, MUV, MEV) 

Sázíme květiny do truhlíku (OSV, VDO, ENV) 

Loutkové divadlo se ŠD – (OSV, VDO, MUV, MEV)  

Vycházka na Sletiště – míčové hry (OSV, VDO, ENV) 

 

Příprava na vyučování 

Důležitá místa a budovy na Kladně (OSV, VDO, ENV) 

Učíme se pozdrav v různých světových jazycích (OSV, VDO) 

Didaktické hry – Sardele, Špejlovaná (OSV, VDO) 

Vytleskáváme rytmus – poznáváme písničky (OSV, VDO, MEV) 

Zpíváme lidové písně – jaké lidové písně znáš (OSV, VDO, MEV) 

 

 



 
Týdenní plán 16. – 20. 5. 2022 
Jiné činnosti 

Charakteristika letního období – debata (OSV, VDO, ENV) 

Diskuse – můj nejoblíbenější sport (OSV, VDO, ENV) 

Jak jsi prožil víkend (OSV) 

Ujasňujeme si pravidla při stolování (OSV, VDO) 

Náramek afrického bojovníka – bavlnky, korálky (OSV, VDO, MUV) 
 

 

Odpočinkové činnosti 

Deskové hry (OSV, VDO) 

Modelujeme postavičky z pohádek (OSV, VDO, MEV) 

Stavby z Lega (OSV, VDO) 

Turnaj v Pexesu (OSV, VDO) 

Protahovací cviky při hudbě (OSV, VDO, MEV) 

 

Zájmové činnosti 

Vyrábíme africký bubínek (OSV, VDO, MUV) 

Spaní ve ŠD (OSV, VDO, ENV) 

Vycházka do okolí školy (OSV, VDO, ENV) 

Vyrábíme ptáčky z papíru (OSV, ENV) 

Hry na školním hřišti (OSV, VDO, ENV) 

 

Příprava na vyučování 

Infrastruktura města Kladna (OSV, VDO, ENV) 

Učíme se pravidla nových her (OSV, VDO) 

Dodržujeme pitný režim – proč je pitný režim důležitý (OSV, VDO) 

Ujasňujeme si hygienická pravidla (OSV, VDO) 

Hrajeme si na obchod (OSV, VDO) 

 



Týdenní plán 23. – 27. 5. 2022 
Jiné činnosti 

Povídání o lidech cizí národnosti a o cizích jazycích (OSV, VDO, MUV) 

Jaké znáš cizí jazyky (OSV, MUV) 

Stolní hry – Hry v kostce, Domino, Šachy (OSV, VDO) 

Nejoblíbenější zvíře ze Zoo – obrázek (OSV, VDO, ENV) 

Interaktivní tabule – pexeso, hledej rozdíly (OSV, VDO, MEV) 
 
 

Odpočinkové činnosti 

Obrázek – výlet v ZOO (OSV, VDO, ENV) 

Relaxace při hudbě (OSV, VDO, MEV) 

Čtení na koberci – Kladenské pohádky (OSV, VDO, MEV) 

Debata – ochrana přírody (OSV, VDO, ENV) 

Pleteme z bužírek (OSV, VDO) 
 

Zájmové činnosti 

Způsoby dorozumívání v různých zemích (OSV, VDO, MUV) 

Indiánský tanec (OSV, MEV, MUV) 

Malujeme křídami (OSV, VDO) 

ZOO Zájed – výlet (OSV, VDO, ENV) 

Poznáš zvířata v ZOO? (OSV, VDO, ENV) 

 

Příprava na vyučování 

Pozorování přírody v létě (OSV, VDO, ENV) 

Hrajeme si na školu (OSV, VDO) 

Pletení z bavlnek – náramek přátelství (OSV, VDO) 

Vybarvování podle čísel (OSV, VDO) 

Správné držení těla (OSV, VDO) 

 

 

 



 
Týdenní plán 30. 5.  – 31. 5. 2022 
Jiné činnosti 

Slovní fotbal (OSV, VDO) 

Stříhání a lepení – bezpečnost při práci (OSV, VSO) 

 

Odpočinkové činnosti 

Zpíváme si pro radost (OSV, VDO, MEV) 

Hry v kuchyňce (OSV, VDO) 

 

Zájmové činnosti 

Tematická vycházka – život v lese (OSV, VDO, ENV) 

Sportujeme v přírodě (OSV, ENV) 

 

Příprava na vyučování 

Učíme se poznávat květiny – vyhledávání v atlase rostlin i na internetu (OSV, VDO, ENV) 

Sběr květin při vycházce do okolí (OSV, VDO, ENV) 

 

 

Změna programu školní družiny je vyhrazena. 

 


