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Měsíční plán školní družiny
říjen 2020

Celoroční projekt: „Klíče k pohybu“

Klíč ke spolupráci

Téma měsíce

Chodíme bezpečně do školy i v okolí školy- učíme se dopravní značky, dodržujeme
pravidlo vidět a být viděn…

1.- 9. 10.

12. - 16. 10.

Plánované akce
ŠD

17.10.

19. - 27.10.

Barevný podzim – chodíme na vycházky do blízkého okolí školy (sbíráme a
poznáváme lesní plody), tvoříme z přírodnin.
Tancování s Áďou od 9 do 12h (podrobné info s návratkou děti dostanou od 10.10.)
Týmové hry- zdoláváme přírodní překážky v lese,hrajeme živé pexeso, štafety
Sbíráme klíče za vydařené aktivity.
Soutěž “Pomáháme si navzájem” – stezka plná překážek, na které nebudeš sám ☺
Každodenní pobyt venku:
Sportovní ativity na školním hřišti (učíme se chodit na slack-line, skákat přes lano,
střílet z kuše nebo hrajeme kuželky)
Poznáváme blízké okolí, sledujeme přírodu a změny v ní, učíme se rozeznávat
stromy a keře, jejich plody a listy.

Žádáme vás, abyste neposílali své děti do školy v případě sebemenších příznaků onemocnění.
Vyzvedávání dětí probíhá v době od 15 h do 16:30 h telefonicky na uvedených číslech. Po 15té hod. můžete k vyzvedávání použít
domácí telefon umístěný u vchodu do ŠD.
Vzhledem k aktuálnímu stavu a bezpečnosti žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a ŠD.

Tř.:

Informace pro
rodiče

1.tř
1.tř
2.A
2.B
3.-4.tř
3.-4.tř

Vychovatelka:

telefon:

Kůtková Markéta
Tichá Adéla
Hruboňová Jana
Pivodová Petra
Pěnkavová Lenka
Čiháčková Jiřina

734475060
732240327
734475093
734475055
777269939
605426615

Školní klub Bára De Man

724561956

ŠK je otevřen každý den od 12:00 h do 16:30 h v prostorách školní knihovny.
28.10. Státní svátek

29.-30.10. 2020 - Podzimní prázdniny (provoz ŠD i ŠK je v tyto dny přerušen)

29.-30.
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