
Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2019/2020 
 

V letošním školním roce bylo přihlášeno 50 žáků k zájmovému vzdělávání. 

Tematický plán zaměřený na Safari – Fantastický svět zvířat, byl splněn z části a dokončen 

bude v 1. pololetí nového školního roku.  

V září jsme si připravili potřeby pro malé cestovatele, mapu světa, dalekohled, 

kšiltovku a kabelu. Každý si založil Safari deník na zapisování a kreslení. V říjnu jsme se 

vydali Za potomky dinosaurů, Letem ptačím světem, v listopadu proběhli Pod kopyty stád, 

v prosinci jsme byli Za zvířaty v krajinách věčného ledu, v únoru se pohoupali se Stromovými 

šplhavci – akrobaty. Jednotlivá témata doplňovaly pohybové hry, výroba papírových modelů 

živočichů, četba Ezopových bajek. Zapojili jsme se do projektu 1. stupně - Záložka do knihy 

spojuje. V rámci činností z ŠVP jsme navštívili Obecní úřad. 

 

 

 

V Chlumčanech  29. 6. 2020 H. Tůmová, M. Baxová 

 

 

Příloha: 

Tematický plán ŠD 
2019/2020 

 

SAFARI - FANTASTICKÝ SVĚT ZVÍŘAT 
 

ZÁŘÍ - Chystáme se na safari - mapa světa - zvířata žijící na jednotlivých kontinentech, 

seznámení s obsahem plánu, příprava materiálu, výroba potřeb - dalekohled, kšiltovka, 

kabela, výběr literatury - Obrazová encyklopedie zvířat, Zajímavosti a rekordy ze světa zvířat, 

Ezopovy bajky                                               

ŘÍJEN - Za potomky dinosaurů - letem ptačím světem - sova pálená, sup africký, korela 

chocholatá, orel královský, albatros 

LISTOPAD - Pod kopyty stád - za zvířaty s kopyty - divoký kůň, mustang, zebra, zubr, 

buvol africký 

PROSINEC - Za zvířaty do krajiny věčného ledu - ledová zvěř - lední medvěd, tučňák, 

mrož, tuleň, polární liška                                                                                      

LEDEN - Za nejkrásnějšími šelmami - velké kočky - lev, tygr, gepard, kočka divoká, 

rys 

ÚNOR - Stromový šplhavci – akrobaté - gorila, šimpanz, orangutan, lemur kata, gibon 

BŘEZEN - Rekordmani - za největšími živočichy - slon, žirafa, medvěd hnědý, želva 

sloní, nosorožec 

DUBEN - Vodní svět - za vodními živočichy - velryba, delfín skákavý, mečoun obecný, 

žralok bílý, mořský koník 

KVĚTEN - Šupináči a skokani - za hady a žábami - chřestýš texaský, hroznýš 

královský, ropucha, kobra, rosnička zelená 

ČERVEN - Do říše hmyzu - za motýly a brouky -  babočka admirál, čmelák zemní, 

slunéčko velké, bělásek zelný, roháč obecný 

V zájmových činnostech pracovně technických a estetických – obkreslování, 

vystřihování, skládání, modelování, kreslení a malování modelů živočichů, sportovní činnosti 

– safari olympiáda – pohybujeme se jako… 


