
VI. oddělení, prosinec 2019 

Hlavní tematický okruh: Rakousko 

Základní obsah činností: 

• Výtvarné a tvořivé soutěže 

• Zvyky a tradice 

• Advent 
• Výzdoba chodby 

• Vánoční besídky 

• Celodružinová akce: Čertovská diskotéka 

• Vánoční prázdniny (23. - 3. 1.) 

 

1. Odpočinková a relaxační činnost 

-četba knihy na pokračování 

- odpočinek na koberci- povídání na téma Advent  

- vyrábíme dárečky pro kamarády, vánoční přání pro blízké 

- dle počasí pobyt na školní terase, zimní radovánky 

  - na vánoční trhy do Rakouska  

  - vánoční pohádky DVD 

  - hrajeme stolní a společenské hry 

  - zimní příroda a zvířata 

 

2. Zájmová činnost 

Místo kde žijeme: vánoční zvyky a tradice, Mikuláš, čert, anděl, sv. Barbora, sv. Lucie- 
malujeme a vyrábíme, výzdoba třídy a chodby 

 

Lidé kolem nás: povídáme si o tradicích a zvycích u našich sousedů, jak se slavili vánoce 
dříve, vánoční trhy- kde je navštívíme 

 

 



Lidé a čas: v prosinci jsou vánoce, přesně jednou po roce- kreslíme, píšeme dopis Ježíškovi 

 

Rozmanitost přírody: pozorujeme změny v přírodě, zvířata v přírodě- jak jim pomůžeme 
přečkat zimu, sníh- vyrábíme papírové vločky 

 

Umění a kultura: vyrábíme přáníčka pro blízké, posloucháme a učíme se vánoční koledy  

 

Člověk a svět práce: zdobíme ve třídě vánoční stromek- vyrobíme ozdoby, řetězy, 
vyrábíme malé dárečky pro kamarády- korálky, záložky 

 

Člověk a jeho zdraví: správně se oblékáme, otužujeme se pobytem na terase, hry ve sněhu 

 

3. Příprava na vyučování: individuální vypracovávání DÚ, formou her procvičujeme 
probírané učivo, stolní hry, omalovánky- vánoce, zima 

 

4. Jiné činnosti: celoroční projekt- kalendář, celodružinová akce 

 

5. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a řádem školní 
jídelny. Účastníci byli seznámeni se zásadami bezpečnosti a poučeni o bezpečném odcházení 
ze školní družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami a 
bezpečném pobytu na školní terase. 

 

 

 

 

 

 


