
 

 

KVĚTEN: 2019 
I. oddělení 

téma: „ Moje maminka” 

- rozvíjení citové stránky osobnosti a posilování citových vazeb - místo v rodině, vztah k 
rodičům a prarodičům, úcta ke stáří, jaká je moje maminka 

• Svátek matek - výroba dárků pro maminky 
• Vedení ke zdravému životnímu stylu - zdravá rodina - civilizační choroby, ochrana 

zdraví v různých situacích, prevence 
• Posilování komunikačních dovedností - umět samostatně vyprávět o své rodině, 

sourozencích, kamarádech, spolužácích, jejich povahových kladných i záporných 
vlastnostech, o domácích mazlíčcích a zvířatech, které mají v rodině 

• Malování na asfalt 
• Zvyšován fyzické zdatnosti – podpora smyslu pro far play, dodržování pravidel, umět 

přiznat vlastní chybu, smysl pro týmovou spolupráci 

 

Odpočinková činnost: četba na pokračování, stolní hry,  

odpočinek ve třídě školní družiny, 

Činnost zájmové a rekreační: odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky; hry a 
spontánní činnosti. 

 

Zájmová činnost: 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT:  Státní svátek: Den osvobození, 

        Den MATEK, 

        Ledoví muži: Pankrác, Servác, Bonifác 

UMĚNÍ A KULTURA:  přáníčko pro maminky (vlastní fantazie dětí), 

Ledoví muži (Pankrác, Servác, Bonifác), 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: přáníčko pro maminky (vlastní fantazie dětí), 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:  Denní režim (plánování volného času a jeho 
plnohodnotné využití), rozvoj samostatnosti,  

Sportujeme na školní terase nebo na školním hřišti (míčové hry, švihadla, obruče), 

PŘÍRODA: probouzející příroda – jak se chovat ve volné přírodě; poznáváme byliny, keře 
a stromy, domácí mazlíčci, 

3. Příprava na vyučování: didaktické hry, domácí úkoly, vycházky, procvičování, 
opakování. 



 

 

4. Jiné činnosti: 1. května – státní svátek, 

8. května - státní svátek, 

12. května – svátek MATEK 

24. a 25. května - volby do Evropského parlamentu (24. Května - 
ředitelské volno) 

5. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem jídelny. 

Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni před státními 
svátky. 

Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni před ředitelským 
volnem. 

Účastníci byli poučeni o bezpečném odcházení ze školní družiny.  

 

 

 


