
Plán environmentálních aktivit školní družiny na rok 2014/2015 

Září 
Návštěva přírodní zahrady – putování za ovečkami a fujarou 
Vyrábíme z přírodních materiálů – sběr kaštanů, žaludů, šípek, jeřabin 
Pohyb zdravě a hravě – toulky okolní krajinou, běhání a hrátky v parku a ve školní zahradě 
Třídění odpadového materiálu – třídíme papír a plasty ve školní družině 
 
Říjen 
Výprava do kouzelného světa bylin – poznávání léčivých bylin na školním záhonu, výprava k babce bylinářce,  
příprava ochutnávka bylinného čaje 
Království stromů – oslavíme Den stromů (jablečný piknik v ovocném sadu, hrátky v listí, putování za památnými 
stromy v obci, výprava ke Křivé borovici) 
Drakiáda – výroba a pouštění malých i velkých draků 
 
Listopad 
Toulky krajinou – polními cestami ke kapličkám v okolí 
Prožitky v přírodě – pozorování přírody a rodného kraje 
Výrobky z odpadového materiálu – využijeme starou lepenku, ruličky od toaletního papíru, vršky z PET lahví, obaly 
od potravin 
Navštívíme sběrná místa odpadového materiálu v obci – ukážeme si, kde se sbírají použité baterie, vysloužilé 
zářivky, nepotřebné šatstvo 
 
Prosinec 
Výroba a umístění krmítka – do školní zahrady pod okna školní družiny 
Krmení zvířátek – ovocem a zeleninou ozdobíme zvířátkům stromeček v Končinách, ke krmelci do Kněžího háje 
nasypeme kaštany divočákům 
 
Leden 
Návštěva zimního lesa – stopování zvířátek 
Hrátky se sněhem a na sněhu, tvorba ledových koulí, stavění sněhuláků 
 
Únor 
Masopustní průvod na Křivdu – výroba maškar z odpadového materiálu, veselý průvod ulicemi 
Seznámení s pověstmi a příhodami z Drnovic a okolí – šipkovaná k místům, jež připomínají místní pověsti 
 
Březen 
Poslové jara – pozorujeme probouzející se přírodu, první kvetoucí rostliny 
Výprava k tůním mokřadu – připomenutí legendy o utopeném vápeníkovi s konmi, pozorujeme vodu a život 
v mokřadu 
 
Duben 
Den ptactva – pozorování ptačích hnízd 
Aprílové počasí – užijeme si pláštěnek, deštníků a holínek 
Úklid v okolí Budonické studánky – u příležitosti Dne Země navštívíme Budonickou studánku a studánku Pavla 
 
Květen 
Babiččin dvoreček - putování za mláďátky – kůzlátky, jehnátky, králíčky 
Šipkovaná ke Kašparovskému rybníku – budeme pozorovat ryby a rybáře 
 
Červen 
Pohyb zdravě a hravě – toulky okolní krajinou, běhání a hrátky v parku a ve školní zahradě 
Beseda se včelařem – nahlédneme do včelích úlů a ochutnáme první med 
 


