
Tematické plány 2020/2021

školní družina

1. týden:

Odpočinková činnost Elipsové téma - společná pravidla školní družiny, 
dodržování času aktivit a jejich význam. Čtení knih – na 
pokračování.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě – pohybové hry a osobní volno. 
Sbírání listů. Výtvarná činnost – období babího léta a 
motivy z něj vyplývající. Výtvory z listů a práce s 
vodovými barvami. Hra na honěnou, na schovávanou, na 
třetího, na domeček aj.

Příprava na vyučování Povídání o fenologickém období – babí léto. Práce s 
montessori pomůckami. Didaktické a smyslové hry.

Individuální činnosti Deskové hry dostupné v družině – Piškvorky, Dubble, 
Šachy. Práce s legem, dřevěnou stavebnicí a dalšími. 
Individuální výtvarné aktivity. Práce s výtvarným a 
rukodělným materiálem.

Pracovní činnosti Péče o zvířata: Opakování pravidel o zacházení se 
zvířaty. Zalévání květin ve školní družině. Práce s 
přírodním materiálem

Přírodovědné činnosti Proměny v přírodě – ranní a odpolední teplotní rozdíly na
začátku podzimu.

2. týden:

Odpočinková činnost Elipsové téma - společná pravidla školní družiny, 
dodržování času aktivit a jejich význam vzájemné 
seznamování. Čtení knih - Duhové pohádky Inspektor 
Fousek

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě (Lužánky, hřiště u školy) – 
pohybové hry a osobní volno. Míčové hry, skákání přes 
švihadlo, hra na honěnou, na schovávanou, na třetího, na 
domeček aj.

Příprava na vyučování Povídání o začátku podzimu.  . Individuální práce s 
montessori pomůckami. Hádanky

Individuální činnosti Deskové hry dostupné v družině – Duch, Dubble, Šachy, 
Člověče nezlob se, Pexeso, práce s dřevěnou stavebnicí, s
magnetickou stavebnicí. Práce s výtvarným a rukodělným
materiálem.

Pracovní činnosti Uklízení třídy družiny a jídelny po svačině, zalévání 
květin.

Přírodovědné činnosti Proměny v přírodě – ranní a odpolední teplotní rozdíly na
začátku podzimu. Období babího léta a motivy z něj 
vyplývající. Pokračování v práci s výtvory z listů. 
Skládání papíru.

3. týden:

Odpočinková činnost Vyplňování křížovek, vymalovávání omalovánek. 
Relaxování na balonech

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě (hřišti)– pohybové hry a osobní 
volno. Míčové hry - prostředníček, skákání přes švihadlo.



Příprava na vyučování Povídání o výstavě o vzniku Země. Individuální práce s 
učivem ze školy.

Individuální činnosti Postřehové hry a deskové hry– Duch, Dubble, Šachy, 
Člověče nezlob se. Práce s  magnetickou stavebnicí. 
Individuální rukodělné aktivity. Práce s výtvarným a 
rukodělným materiálem.

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - vylepšení prostoru v družině, hra Živé 
pexeso, Pantomima – hádej povolání, které předvádím. 
Uklízení třídy družiny a jídelny po svačině, zalévání 
květin

Přírodovědné činnosti Sběr podzimních plodů – ořechy. Povídání o proměnách 
v přírodě v měsíci září i ve vztahu k sobě samému.

4. týden:

Odpočinková činnost Četba pohádek – Inspektor Fousek. Relaxování na 

balonech, odpočinek na sedačce po obědě

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě (hřišti)– osobní volno. Míčové 

hry - prostředníček, skákání přes švihadlo.

Příprava na vyučování Konverzace v anglickém jazyce – didaktické hry, 

seznamovací hry.

Individuální práce s pomůckami.

Individuální činnosti Postřehové hry a deskové hry– Duch, Pexeso, Dubble. 

Práce s magnetickou stavebnicí. Individuální rukodělné 

aktivity. Práce s výtvarným a rukodělným materiálem. 

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - opakování pravidel, opakování jmen 

spolužáků sociální hrou, hra Živé pexeso – sochy, Tichá 

pošta. Uklízení školní zahrady

Přírodovědné činnosti Sběr podzimních plodů – ořechy 

5. týden:

Odpočinková činnost Vymalovávání obrázků, relaxační cviky na balonech. 

Čtení knihy – Inspektor Fousek.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě – pohybové hry a osobní volno. 

Míčové hry – prostředníček, hra na babu

Příprava na vyučování Konverzace v anglickém jazyce, didaktické hry. 

Individuální práce s montessori pomůskami.



Individuální činnosti Postřehové hry a deskové hry – Pexeso, Kvarteto

Hra se stavebnicí Geomag. Individuální rukodělné 

aktivity . Výroba papírového draka a hada

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - opakování dodržování pravidel, hra tichá 

pošta, hra molekuly. Uklízení třídy družiny a jídelny po 

svačině. 

Přírodovědné činnosti Sběr podzimních plodů – ořechy.

6. týden:

Odpočinková činnost Relaxování po obědě, luštění křížovek a osmisměrek. 

Čtení knihy – na pokračování

Rekreační činnosti Míčové a pohybové hry na školní zahradě.

Příprava na vyučování Didaktické hry a smyslové hry.

Individuální činnosti Postřehové hry a deskové hry – Pexeso, Kvarteto. Hra se 

stavebnicí Geomag .Individuální rukodělné aktivity. 

Kresby na motivy podzimu.

Pracovní  a skupinové činnosti Návštěva kroužků vaření, výtvarného a flétničky. 

Elipsové téma - hra molekuly, pexeso.

Přírodovědné činnosti Sběr ořechů.

7. týden:

Odpočinková činnost Relaxovaní na balonech, vymalovávání obrázků.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě.

Příprava na vyučování Konverzace v anglickém jazyce a  didaktické hry. 

Individuální práce s učivem ze školy.

Individuální činnosti Postřehové hry a deskové hry – Dáma, Člověče nezlob se,

Pojď si hrát. Hra se stavebnicí Geomag. 

Rukodělné aktivity – výtvory pomocí listů a voskovek.
Pracovní  a skupinové činnosti Návštěva kroužků vaření, výtvarného a flétničky 

Skupinová hra tichá pošta, dramatizace pohádky Bouda 

budka. Stavebnice

Přírodovědné činnosti Sběr přírodního materiálu..

8. týden:



Odpočinková činnost Čtení knihy – Špalíček veršů a pohádek, Radovanovy 

radovánky. Vymalovávání obrázků

Rekreační činnosti Míčové a pohybové hry na školní zahradě – cukr, káva , 

limonáda, hra na koníčky

Příprava na vyučování Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím a 

didaktické hry. Individuální práce s pomůckami. 

Smyslové hry..

Individuální činnosti Postřehové hry a deskové hry – Pexeso, Kvarteto, 

Člověče nezlob se. Stavění hradů z kostek, stavění 

železnice. Hra se stavebnicí Geomag. Individuální 

rukodělné aktivity.

Pracovní  a skupinové činnosti Návštěva kroužků vaření, výtvarného a keramika 

Elipsové téma - opakujeme si pravidla družiny – mluví 

jen jeden, hračky uklízíme....., povídáme si na téma 

měsíce v roce

Přírodovědné činnosti Krmení ptáčků, rytí záhonku na školní zahradě.

9. týden:

Odpočinková činnost Protahování na balonech. Čtení knihy- na pokračování

Rekreační činnosti Úprava třídního pozemku, příprava na jaro

Pohybové hry na školní zahradě.

Příprava na vyučování Jazykový kroužek, výtvarný a hudební kroužek. 

Individuální práce s učivem ze školy. Vypracování 

domácích úkolů.

Individuální činnosti Deskové hry – Pojď si hrát, Duch, Dáma

Stavění hradů z kostek, stavění železnice. Hra se 

stavebnicí Geomag. Individuální rukodělné aktivit.

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - opakujeme si pravidla družiny – chodíme

pomalu, mluví jen jeden, hračky uklízíme....., povídáme 

si na téma – co přináší podzim 

Přírodovědné činnosti Rytí záhonku na školní zahradě.

10. týden:

Odpočinková činnost Luštění křížovek a vymalovávání omalovánek. Čtení 



knihy – na pokračování..

Rekreační činnosti Pokračuje úprava třídního pozemku. Pohybové hry na 

školní zahradě.

Příprava na vyučování Individuální práce s učivem ze školy. Vypracování 

domácích úkolů. Výtvarný a hudební kroužek, anglická 

konverzace. Práce s pomůckami..

Individuální činnosti Hra v karty a pexeso. Stavění hradů z kostek, stavění 

železnice. Hra se stavebnicí Geomag . Individuální 

rukodělné aktivity. 

Pracovní  a skupinové činnosti Společné hry se židličkami, na molekuly, živé pexeso, 

kukačko zakukej. Opakujeme si pravidla družiny – 

chodíme pomalu, mluví jen jeden, hračky uklízíme....., 

povídáme si na téma – co přináší podzim. Sběr plodů.

Přírodovědné činnosti Příprava záhonků na zimu.

11. týden:

Odpočinková činnost Předčítání z knihy – na pokračování. Luštění křížovek a 

vymalovávání omalovánek

Rekreační činnosti Hry, pohyb a relaxace na školní zahradě.

Příprava na vyučování Samostatná práce s domácími úkoly a se zadaným učivem

ze školy. Návštěva anglického kroužku s rodilým 

mluvčím. Návštěva hudebního a výtvarného kroužku.

Individuální činnosti Individuální výtvarná činnost. Výroba výtvorů z papíru. 

Hra se stavebnicí Geomag. Deskové hry a stavění z 

kostek.

Pracovní  a skupinové činnosti Společné hry Kuba říká, se židličkami, na molekuly, živé 

pexeso, kukačko kukni. Opakujeme si denní rytmus a čas 

a také pravidla družiny.

Přírodovědné činnosti Hrabeme listí a okopáváme záhonek.

12. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy – na pokračování. Vymalovávání obrázků

Rekreační činnosti Míčové a pohybové hry na školní zahradě – hra na 

koníčky, prostředníček. 



Příprava na vyučování Konverzace v anglickém jazyce  a didaktické hry. 

Individuální práce s montessori pomůckami.

Individuální činnosti Deskové hry – Pexeso, Kvarteto, Člověče nezlob se,

Stavění hradů zkostek, stavění železnice. Hra se 

stavebnicí Geomag. Individuální rukodělné aktivity.

Pracovní  a skupinové činnosti Návštěva kroužků vaření, výtvarného a keramiky. 

Elipsové téma - opakujeme si pravidla družiny – mluví 

jen jeden, hračky uklízíme....., povídáme si na téma 

měsíce v roce.

Přírodovědné činnosti Sbíráme dřeviny na vánoční tvoření.

13. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy – na pokračování. Vymalovávání obrázků, 

luštění křižovek

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě (hřišti) - pohybové hry s míčem, 

se švihadlem. Svačinový piknik.  

Příprava na vyučování Konverzace v anglickém jazyce a didaktické hry. 

Individuální práce s montessori pomůckami.. Návštěva 

výtvarného kroužku a keramiky.

Individuální činnosti Deskové hry – Pexeso, Kvarteto, Člověče nezlob se. 

Stavění železnice. Hra se stavebnicí Geomag. 

Individuální rukodělné aktivity. Kreslíme obrázky na 

téma podzim.

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - opakujeme si pravidla družiny mluvíme 

přiměřeně a chodíme pomalu 

Přírodovědné činnosti Hrabeme listí a stavíme přírodní domečky.

14. týden:

Odpočinková činnost Vyprávění příběhu o Marii a Ježíškovi. Vymalovávání 

obrázků s adventní tématikou.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě. Hřiště v Lužánkách.

Příprava na vyučování Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím a 

didaktické hry. Individuální práce s montessori 

pomůckami.



Individuální činnosti Deskové hry – Pexeso, Kvarteto, Člověče nezlob se,

Stavění hradů z kostek, stavění železnice. Hra se 

stavebnicí Geomag. Individuální rukodělné aktivity. 

Tvoříme vánoční přání pro předškoláky, vyrábíme 

vánoční ozdoby a výzdobu do oken.

Pracovní  a skupinové činnosti Návštěva kroužků vaření, výtvarného a tenis.

Elipsové téma - rozhovor na téma advent a Vánoce.

Přírodovědné činnosti Sbíráme dřeviny na vánoční tvoření, zdobíme vánoční 

stromeček.

15. týden:

Odpočinková činnost Vymalovávání obrázků s adventní tématikou. Čtení 

vánočních příběhů. 

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě.

Příprava na vyučování Individuální práce s učivem ze školy. Konverzace v 

anglickém jazyce s rodilým mluvčím a didaktické hry. 

Vypracování domácích úkolů.

Individuální činnosti Vyrábění výtvorů z plastových zažehlovacích korálek. 

Deskové hry – Pexeso, Kvarteto, Černý Petr, Dáma. 

Stavění výtvorů z kostek a z Kaply. Hra se stavebnicí 

Geomag. Individuální rukodělné aktivity. Tvoříme 

výrobky na jarmark.

Pracovní  a skupinové činnosti Návštěva kroužků vaření, výtvarného a keramiky.. 

Elipsové téma - vztah k hračkám k předmětům, rozhovor 

na téma advent a Vánoce a chování k sobě navzájem.

Přírodovědné činnosti Povídáme si o životě dřevin v zimě.

16. - 17. týden – vánoční prázdniny

Odpočinková činnost Čtení příběhu o Chytrém soudci. Vymalovávání obrázků 

s adventní tématikou.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě.

Příprava na vyučování Individuální práce s pomůckami. Návštěva kroužků 

vaření, výtvarného a flétničky.

Individuální činnosti Výzdoba družiny vánočními výtvory.Vyrábění výtvorů z 



plastových zažehlovacích korálek. Deskové hry – Pexeso,

Kvarteto, Černý Petr, Dáma. Stavění výtvorů z kiostek. 

Hra se stavebnicí Geomag 

Individuální rukodělné aktivity. Tvoříme výrobky na 

jarmark z vosku. Pečeme perníčky a zdobíme je

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - téma advent a Vánoce a chování k sobě 

navzájem a k věcem kolem nás.

Přírodovědné činnosti Povídáme si o Slunovratu a jeho význam pro naše předky

a přírodu.

18. týden: - vánoční prázdniny

19. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- Duhové pohádky.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě.

Příprava na vyučování Výtvarný a hudební kroužek. Práce s montessori 

pomůckami a jejich výroba.

Individuální činnosti Hrajeme si s vánočními dárky........družinové Sázky a 

dostihy a své vlastní dárky. Deskové hry – Pojď si hrát, 

Duch, Dáma. Stavění hradů z kostek, stavění železnice. 

Hra se stavebnicí Geomag. Individuální rukodělné 

aktivity.

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma -  Povídáme si o prožitých vánocích, o 

nadílce..., opakujeme si pravidla družiny pro ty, co přes 

prázdniny zapomněli – chodíme pomalu, mluví jen jeden,

hračky uklízíme....., povídáme si na téma – co přináší 

podzim. 

Přírodovědné činnosti Povídáme si o životě dřevin v zimě.

20. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- na pokračování.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě – kontrola sněhuláků a případné 

bobování.

Příprava na vyučování Jazykový kroužek, výtvarný a hudební kroužek. Práce na 



montessori pomůckách.

Individuální činnosti Deskové hry – Pojď si hrát, Duch, Dáma. Sázky a 

dostihy. Hra se stavebnicí Geomag. Individuální 

rukodělné a výtvarné aktivity. Vymalování omalovánek

Pracovní  a skupinové činnosti Hrajeme pantomimu a hádáme povolání, Přihořívá  - hoří,

čáp ztratil čepičku.

Přírodovědné činnosti Stopy zvířat.

21. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- Duhové pohádky-Červená pohádka.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě (hřišti v Lužánkách)

Příprava na vyučování Jazykový kroužek, výtvarný a hudební kroužek. Práce s 

montessori pomůckami.

Individuální činnosti Deskové hry – Pojď si hrát, Duch, Dáma. Sázky a 

dostihy. Hra se stavebnicí Geomag. Individuální 

rukodělné a výtvarné aktivity. Vymalování omalovánek.

Pracovní  a skupinové činnosti Hrajeme pantomimu a hádáme povolání,  čáp ztratil 

čepičku .

Přírodovědné činnosti Stopy zvířat.

22. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- České národní pohádky.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě.

Příprava na vyučování Jazykový kroužek s novými lektorkami. Výtvarný a 

hudební kroužek. Individuální práce s učivem ze školy. 

Vypracování domácích úkolů.

Individuální činnosti Stavění z nových molitanových kostek a z kartonových 

cihliček. Hra v dřevěném domečku. Hra Sázky a dostihy. 

Deskové hry – Pojď si hrát, Duch, Dáma. Stavění hradů z

kostek, stavění železnice

Hra se stavebnicí Geomag. Individuální rukodělné aktivit.

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - seznamujeme se s novými družinovými 

prostory.



Přírodovědné činnosti

23. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek – Zlatá rybka. Vymalovávání 

obrázků s adventní tématikou.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě.

Příprava na vyučování Montessori pomůcky a jejich výroba. Návštěva 

výtvarného kroužku a flétničky.

Individuální činnosti Výroba masek na masopust. Deskové hry – Pexeso, 

Kvarteto, Černý Petr, Dáma. Stavění výtvorů z Kaply. 

Hra se stavebnicí Geomag. Individuální rukodělné 

aktivity.

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - masopustní tradice, povídáme si o 

pravidlech družin.

Přírodovědné činnosti Povídáme si o předjaří a jeho významu pro přírodu.

24. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek – na pokračování. Vymalovávání 

obrázků.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě.

Příprava na vyučování Návštěva anglického kroužku. Práce s pomůckami. 

Didaktické hry. Návštěva výtvarného kroužku a flétničky.

Individuální činnosti Výroba masek na masopust – pokračování. Deskové hry 

– Pexeso, Kvarteto, Černý Petr, Dáma, Dostihy a sázky. 

Stavění výtvorů z kostek. Hra se stavebnicí Geomag.

Pracovní  a skupinové činnosti Hrajeme hry se židličkami, živé pexeso, molekuly, Kuba 

říká.

Přírodovědné činnosti Povídáme si o předjaří.

25. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek – na pokračování, poezie: Hrajeme 

si s abecedou. Vymalovávání obrázků 

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě.



Příprava na vyučování Návštěva anglického kroužku.  Návštěva výtvarného 

kroužku a flétničky, keramiky a tenisu. Didaktické a 

smyslové hry.

Individuální činnosti Výroba krmítka pro ptáčky; Deskové hry – Pexeso, 

Kvarteto, Černý Petr, Dáma, Dostihy a sázky. Stavění 

výtvorů z Kaply. Hra se stavebnicí Geomag.

Pracovní  a skupinové činnosti Hrajeme hry se židličkami, živé pexeso, molekuly, Kuba 

říká.

Přírodovědné činnosti Stěhování ptáků.

26. týden:

Odpočinková činnost Čtení knížky s dětským hrdinou: na pokračování. 

Vymalovávání obrázků. Skládání z papíru

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě nebo sportovním hřišti.

Příprava na vyučování Zájmové kroužky. Práce na montessori pomůckách a 

jejich výrobě.

Individuální činnosti Deskové hry – Pexetrio, Dáma, Dostihy a sázky, Moje 

první Česko, Autobus. Stavění výtvorů z Kaply. Hra se 

stavebnicí Geomag 

Pracovní  a skupinové činnosti Výroba jarních květin z papíru. Hrajeme hry se 

židličkami, živé pexeso, molekuly, Kuba říká. Hudebně 

pohybové hry.

Přírodovědné činnosti Stěhování ptáků. Roční období zima – charakteristika.

27. týden – jarní prázdniny:

28. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek –  na pokračování. Skládání z 

papíru, vymalování.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě nebo sportovním hřišti.

Příprava na vyučování Zájmové kroužky, práce s montessori pomůckami.

Individuální činnosti Deskové hry – Kvarteto, Černý Petr, Dáma, Dostihy a 

sázky. Stavění výtvorů z Kaply. Hra se stavebnicí 

Geomag, Hra Autobus, Moje první Česko.



Pracovní  a skupinové činnosti Hrajeme hry se židličkami, živé pexeso, molekuly, 

ovečky. Hudebně pohybové hry.

Přírodovědné činnosti Poznávání hodin – režim dne.

29. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek –  na pokračování. Skládání z 

papíru, vymalování.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě nebo sportovním hřišti.

Příprava na vyučování Anglická konverzace. Práce s pomůckami. Návštěva 

výtvarného kroužku a flétničky. Individuální práce s 

učivem ze školy.

Individuální činnosti Deskové hry – Kvarteto, Černý Petr, Dáma, Dostihy a 

sázky. Stavění výtvorů z Kaply. Hra se stavebnicí 

Geomag, Hra Autobus, Moje první Česko, AZ kvíz 

junior. 

Pracovní  a skupinové činnosti Hudebně pohybové hry. Zdobení velikonočních vajíček. 

Návštěva kroužků vaření, výtvarného a flétničky. 

Elipsové téma – Velikonoce.

Přírodovědné činnosti Velikonoce – tradice.

30. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek –  na pokračování. Omalovánky.

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě nebo sportovním hřišti. 

Procházka parkem Lužánky.

Příprava na vyučování Anglická konverzace. Práce s montessori pomůckami. 

Návštěva výtvarného kroužku a keramiky. .

Individuální činnosti Deskové hry – Kvarteto, Dáma. Stavění výtvorů z Kaply. 

Hra se stavebnicí Geomag, Hra Autobus, Moje první 

Česko, AZ kvíz junior. 

Pracovní  a skupinové činnosti Hudebně pohybové hry. Zdobení velikonočních vajíček. 

Práce s přírodním materiálem. Elipsové téma – 

Velikonoce.

Přírodovědné činnosti Velikonoce – tradice, povídání o jaru.



31. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek –  na pokračování. Relaxace na 

balonech, vymalovávání. 

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě nebo sportovním hřišti.

Příprava na vyučování Zájmové kroužky. Práce s montessori pomůckami a jejich

výroba.

Individuální činnosti Deskové hry – Kvarteto, Dáma. Stavění výtvorů z Kaply. 

Hra se stavebnicí Geomag, Hra Autobus, Moje první 

Česko, AZ kvíz junior. Individuální rukodělné aktivity. 

Pracovní  a skupinové činnosti Hudebně pohybové hry.  Sázení řeřichy.  Návštěva 

kroužků vaření, výtvarného a flétničky. Elipsové téma – 

jaro. 

Přírodovědné činnosti Příprava školního záhonku. 

32. týden:

Odpočinková činnost Čtení sbírky pohádek – na pokračování. Relaxace na 

balonech, vymalovávání. 

Rekreační činnosti Pohybové hry na školní zahradě nebo sportovním hřišti. 

Procházka parku Akátky. Míčové hry.

Příprava na vyučování Zájmové kroužky. Práce s montessori pomůckami a jejich

výroba. Didaktické a smyslové hry.

Individuální činnosti Deskové hry – Kvarteto, Dáma. Stavění výtvorů z Kaply. 

Hra se stavebnicí Geomag, Hra Autobus, Moje první 

Česko, AZ kvíz junior. Individuální rukodělné aktivity. 

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsové téma - jaro, hra Živé pexeso, Pantomima – hádej
povolání, které předvádím. Uklízení třídy družiny a 
jídelny po svačině, zalévání květin

Přírodovědné činnosti Příprava školního záhonku. 

33. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- na pokračování. Individuální výroba knížek

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě, pohybové hry na školní zahradě.

Míčové hry. 

Příprava na vyučování Anglická konverzace, výtvarný, keramický a hudební 

kroužek. Individuální práce  s pomůckami.



Individuální činnosti Deskové hry – Autobus, Člověče nezlob se. Stavění hradů

z kostek, hra s domečkem. Hra se stavebnicí Geomag . 

Výroba jarních motivů na nástěnku - motýlci, rozkvětlé 

stromy a květiny (střídání různých výtvarných technik).

Pracovní  a skupinové činnosti Hrajeme hry – rybičky, molekuly, pantomima.

Přírodovědné činnosti Sázení rajčat, okrasných květin.

34. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- na pokračování. 

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě, pohybové hry na školní zahradě.

Míčové hry. 

Příprava na vyučování Zájmové kroužky. Práce s montessori pomůckami a jejich

výroba. Didaktické a smyslové hry.

Individuální činnosti Deskové hry – Autobus, Člověče nezlob se, Brainbox – 

historie. Stavění hradů z kostek, hra s domečkem. Hra se 

stavebnicí Geomag, LEGO. Výroba jarních motivů na 

nástěnku (rozkvetlé stromy, květiny - různé výtvarné 

techniky).

Pracovní  a skupinové činnosti Hrajeme hry – rybičky, molekuly, židličky 

Přírodovědné činnosti Poznávání jarních květin.

35. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- na pokračování. 

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě, skluzavka, domeček.

Příprava na vyučování Anglický kroužek, výtvarný, keramický a hudební 

kroužek. Práce s montessori pomůckami.

Individuální činnosti Deskové hry – Autobus, AZ-kvíz. Hra se stavebnicí 

Geomag, LEGO. Výroba přání

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsa – téma pravidla. 

Přírodovědné činnosti Jarní květiny, proměny v přírodě.

36. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- na pokračování. 

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě,procházka parku Akátky, 



skluzavka.

Příprava na vyučování Zájmové kroužky. Práce s pomůckami. Kvízy a křížovky.

Individuální činnosti Deskové hry – Autobus, AZ-kvíz. Lego, kostka – historie.

Česko – junior. 

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsa – ZOO

Přírodovědné činnosti O zvířatech – práce na projektu

37. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- Anička u moře. 

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě, skluzavka, domeček, hraní her – 

rybičky, molekuly.

Příprava na vyučování Zájmové kroužky, hry na paměť, postřeh. Montessori 

pomůcky.

Individuální činnosti Deskové hry – Autobus, Černý Petr, Poklad

Hra se stavebnicí Geomag, LEGO, kostičky

Pracovní  a skupinové činnosti Zkoušení ke dni matek.

Přírodovědné činnosti

38. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy- na pokračování. 

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě, skluzavka, domeček, hraní her – 

rybičky, molekuly.

Příprava na vyučování Zájmové kroužky. Práce s pomůckami. Kvízy a křížovky.

Individuální činnosti Deskové hry – Autobus, Černý Petr, Poklad

Hra se stavebnicí Geomag, LEGO, kostičky

Pracovní  a skupinové činnosti Elipsa – Ovoce, povídání o neznýmých druzích

Přírodovědné činnosti Pozorování hmyzu na louce. 

39. týden:

Odpočinková činnost Odpočinek na matracích, odpočinek na gumových 

míčích.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě, skluzavka, domeček, hraní her – 

rybičky, molekuly.



Příprava na vyučování Zájmové kroužky, montessori pomůcky. Didaktické hry.

Individuální činnosti Deskové hry – příběhy, Černý Petr, Poklad

Hra se stavebnicí LEGO, kostičky, puzzle

Pracovní  a skupinové činnosti Míčové hry -  vybíjená 

Přírodovědné činnosti  Ovoce

40. týden:

Odpočinková činnost Odpočinek na matracích, odpočinek na gumových 

míčích. Čtení knihy – Anička u moře.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě, skluzavka, domeček, hraní her – 

hoňky, skákání gum. 

Příprava na vyučování Zájmové kroužky. Práce s pomůckami. Kvízy a křížovky.

Individuální činnosti Deskové hry – příběhy, AZ kvíz junior, Poklad

Hra se stavebnicí LEGO, kostičky, puzzle

Pracovní  a skupinové činnosti Míčové hry -  vybíjená, barevný volejbal 

Přírodovědné činnosti  Zelenina

41. týden – škola v přírodě:

42. týden:

Odpočinková činnost Odpočinek na matracích, odpočinek na gumových 

míčích. Čtení knihy – Anička u moře.

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě nebo sportovním hřišti, 

skluzavka, domeček, hraní her, míčové hry.

Příprava na vyučování Povídání o první pomoci, o ochraně zdraví. 

Individuální činnosti Deskové hry – příběhy, AZ kvíz junior, skládání 

Geomagu, Poklad

Pracovní  a skupinové činnosti Barevný volejbal, vybíjená

Přírodovědné činnosti Ochrana života v mimořádných situacích

43. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy – na pokračování. Relaxace na balančních 

deskách.



Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě nebo sportovním hřišti.

Příprava na vyučování Smyslové hry, didaktické hry, práce s pomůckami.

Individuální činnosti Deskové hry – dáma, člověče nezlob se, kvarteto, poklad

Pracovní  a skupinové činnosti Příprava na závěrečné vystoupení.

Přírodovědné činnosti Povídání o soustavách v lidském těle.

44. týden:

Odpočinková činnost Čtení knihy – Anička u moře. Relaxace na balančních 

deskách, relaxace na balonech

Rekreační činnosti Pobyt na školní zahradě nebo sportovním hřišti, 

skluzavka, domeček.

Příprava na vyučování Místo, kde bydlím – vypracování domácích úkolů.

Individuální činnosti Deskové hry – dáma, člověče nezlob se, kvarteto, poklad,

lego, geomag.

Pracovní  a skupinové činnosti Příprava na závěrečné vystoupení. Elipsa – ochrana 
zdraví, pravidla bezpečnosti o prázdninách

Přírodovědné činnosti Pravidla bezpečnosti o prázdninách.


