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Měsíční plán
školní družiny

Celoroční projekt: „Klíče k pohybu“

Leden 2021

Klíč k relaxaci

Téma měsíce

4. -15.1.

Relaxační aktivity - „Můj šťastný nový rok“
Nit našeho života – hrátky s tuší, kreslení do sněhu, zamrzlé bubliny
7. 1. 2021 - 4. ročník „Tříkrálového běhu“ (vzhledem ke stávající epidemiologické
situaci proběhne v rámci každého oddělení dle možností)

Plánované akce
ŠD
18.-27.1.

Seznámíme se s tradicí Masopustu a vyrobíme si masky a škrabošky z papíru,
kartonů,vlny a látek. Dozvíme se, jak probíhaly oslavy Masopustu dříve a jak se ho
účastnily děti….
Pohybové aktivity - smyslové hry, stezky, relaxační cvičení na molitanech s hudbou,
využití odpočinkové zony v knihovně : Jsem strom, muzikoterapie.
Chodíme na pravidelné každodenní vycházky do přírody, na hřiště a do blízkého
okolí školy, proto je vhodné mít náhradní převlečení pro pobyt venku

Žádáme vás, abyste neposílali své děti do školy s příznaky onemocnění.
Vyzvedávání dětí probíhá v době: po obědě do 13:30h nebo až od15 h do 16:30 h telefonicky na uvedených číslech. Děti z budovy
ŠD lze vyzvedávat prostřednictvím domácího telefonu.
Vzhledem k aktuálnímu stavu a bezpečnosti žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a ŠD.

Informace pro
rodiče

Tř.:
1.tř
1.tř
2.A
2.B

Vychovatelka:
Kůtková Markéta
Tichá Adéla
Hruboňová Jana
Pivodová Petra

telefon v době zpřísněných opatření:
734 475 060
732 240 327
734 475 093
734 475 055

3.A
3.B

Pěnkavová Lenka
Čiháčková Jiřina

777 269 939
605 426 615

Školní klub Bára De Man

724 561 956

Provoz školního klubu je do odvolání přerušen.

29.1. 2021
Pololetní prázdniny
1. – 5. 2.2021
Jarní prázdniny
Provoz ŠD bude v těchto dnech přerušen
29.-30.
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