
VI. oddělení, Květen 2019 

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, dovednostech, o domácích mazlíčcích a zvířatech, které mají v rodině 

- malování na asfalt 

- zvyšování fyzické zdatnosti – podpora smyslu pro fair play, dodržování pravidel, 

umět přiznat vlastní chybu, smysl pro týmovou spolupráci 

 

1. Odpočinková a relaxační činnost 

-četba knihy na pokračování 

- odpočinek na koberci- povídání na téma rodina, rodiče, prarodiče, sourozenci  

- vyrábíme dárečky pro maminky 

- pobyt na školní terase a školním hřišti-  kolektivní hry 

  - máme doma zvířátko- povídání  

 - motivační DVD „Byl jednou jeden život“, jak funguje naše tělo 

 - naše zdravý, jak předcházet nemocem- povídání 

- prohlubování znalostí o přírodě, přírodní medicína 

 

2. Zájmová činnost 

Místo kde žijeme:  15.5. Den rodin- naše rodina vyprávění, život rodiny, její členové, 
příbuzenské vztahy- pracovní listy 



 

Lidé kolem nás:  14.5. Den matek- vyrobíme přáníčko pro maminky- vyšité srdíčko, 
vyprávíme o mamince jaká je, nakreslíme maminku, naučíme se básničku pro maminku 

 

Lidé a čas: 1.5.  Svátek práce, 8.5.  Den osvobození- vysvětlení pojmu 

  

Rozmanitost přírody: poznáváme byliny a jejich léčivé vlastnosti- omalovánky, 

máme doma zvířata- náš domácí mazlíček, rozdíly-volně žijící zvířata a domácí zvířata 

31.5. Den otvírání studánek 

 

Umění a kultura: Ledoví muži: Pankrác, Servác, Bonifác- povídání o pranostikách  

 

Člověk a svět práce: malujeme křídou na školní terase, kvetoucí květen koláž šeřík- 
tempera a vatové tyčinky, motýlí louka- voskovka a vodovky 

 

Člověk a jeho zdraví: pobyt na školní terase nebo hřišti, kolektivní hry- utužování fair 
play hry, vedení ke zdravému životnímu stylu, dodržujeme pitný režim 

 

3. Příprava na vyučování: individuální vypracovávání domácích úkolů, procvičujeme 
hravou formou probírané učivo- pracovní listy, omalovánky- květinové mandaly 

 

4. Jiné činnosti: volby do Evropského parlamentu 24. 5., 25.5. 

 

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

Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami. 

 


