
Náměty činností ŠD školní rok 2016-2017 

ZŠ a MŠ Býchory 

Vychovatelka: Široká Blanka Oddělení: III. 

 

ZÁŘÍ: 

Vycházky do přírody – práce s přírodním materiálem, využívání k výrobě obrázků. 

Základní pravidla silničního provozu – zásady chování ve veřejných dopravních prostředcích. 

Dodržování pravidel při hrách, kamarádské chování, úklid hraček 

Sportování a hry na hřišti – nové hry z letních táborů. 

Kamarádi kolem nás – poznej kamaráda podle popisu 

ŘÍJEN: 

Drakiáda – výroba draka ve dvojících (soutěž) 

Knihovna – povídej o svojí knížce, vyměň knížku s kamarádem 

Příroda na podzim – výroba z přírodního materiálu - Strašáci z listů   

   sběr šišek, kaštanů a žaludů pro výrobu vánočních svícnů 

Stavění lesních domečků, dlabání dní 

LISTOPAD: 

Návštěva kina – pracovní list k vyplnění (co si pamatuješ z filmu) 

Den duchů – výroba závěsných duchů z balónku a látky 

Psaní ježíškovi 

Adventní trhy – výroba adventních věnců, přání, svícnů, kalendářů 

Zamykáme les – podzimní výpravy do lesa (hry v lese, šipkovaná)  



PROSINEC: 

Mikulášské rejdění – soutěže, hry, rýmování 

Vánoční vytváření – soutěž v týmech o nejdelší řetěz z papíru, jedlí čerti - rozinky 

Skanzen Kouřim  - pracovní list pro žáky k vyplnění (co jsem viděl, slyšel)  

Vycházky do lesa – pomáháme zvířátkům 

Vánoční knihovna – co všechno už jsme přečetli, vánoční příběhy 

LEDEN: 

Návštěva kina – pracovní list (co jsem viděl, hlavní postavy, děj filmu, hodnocení)  

Sportovní hry v tělocvičně – týmové hry, sbírání bodů v týmech za celý měsíc 

Stopování zvířat – poznej komu patří stopa ve sněhu, omalovánky – zvířata 

Dárky k zápisu – tvoření z knoflíků a korálků, pletení náramků. 

Knihovna – zimní příběhy 

ÚNOR:  

Maškarní karneval – výroba masek 

Zimní pětiboj – povídání o rekordech 

Lidé kolem nás  - oblíbená povolání, čím chci být já a proč?  

Tvoření na Valentýna – proč se slaví?, tvoření z papíru 

 

BŘEZEN: 

Vynášení Moreny – vítání jara, velikonoční tradice 

Jarní příroda – co se probouzí ze zimního spánku? – vycházky 

Dopravní výchova – poznej dopravní značku  

DUBEN:  



Čarodějnice – vyrábění, práce s látkou 

Úklid okolí školy 

Aprílový den – soutěže, hry na hřišti 

Knihovna – knížky o čarodějích 

KVĚTEN: 

Sportovní olympiáda 

Svátek matek – výroba přáníčka, práce s papírem 

Výlet do Jestřábí Lhoty – zmrzlina 

Den Země – zásady ochrany ŽP, vycházky do přírody 

Knihovna – čteme básničky 

ČERVEN: 

Pohádková cesta lesem, které „lesní“ pohádky jsme četli?  

Vycházka k písečnému mlýnu - pečení špekáčků a brambor, soutěže 

Zásady první pomoci – co se může o prázdninách stát 

Těšíme se na prázdniny – malování obrázku „kam pojedu v létě“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


