
ŠD Švehlova Oddělení: 5. 
Školní rok: 2020/21 Měsíc: září  
Celoroční téma: ,,Putování 
kolem světa” 

Téma měsíce: Evropa 
Vzpomínky na prázdniny (pobyt v ČR, památky, 
výtvarné zpracování) 
Seznámení s celoročním tématem: Putování kolem světa 
Zahájení školního roku (nastavení pravidel, seznámení s 
Řády) 
Hygiena vzhledem ke korona-viru 
23. 9. začátek podzimu (výtvarné zpracování) 
28. 9. svátek sv. Václava (legenda) 

Lidé a čas 

 

LČ: 
Vzpomínáme na léto 
Výtvarně ztvárníme prázdniny 
Věnujeme se tradicím sv. Václava 
Den čokolády (13. 9.) 
Začátek podzimu (23. 9.) 
Sv. Václav (28. 9.) 
 

Lidé kolem nás 

 

LKN: 
Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování ve 
školní družině a na školní terase 
Sepíšeme kolektivní pravidla svého oddělení, vznikne 
tak Dohoda o vzájemném respektování 
Hrajeme seznamovací hry 
 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ: 
Přivítáme se po prázdninách opět ve školní družině 
Seznamujeme se s prostředím školní družiny a s jejím 
okolím (změny) 
Věnujeme se státům Evropy v rámci celoročního téma 
(úvod) 
Ozdobíme si prostředí třídy a školní chodbu 
Vytvoříme zářijový list kalendáře 
 

Rozmanitosti přírody 

  

RP: 
Najdeme zářijové pranostiky 
Zjistíme, kam se začínají odlétat ptáčci a kdo všechno 
se stěhuje do teplých krajin 
Povíme si o podzimní rovnodennosti 
Vymodelujeme podzimní sklizeň ze zahrádky 
(plastelína) 
Sbíráme přírodniny, sušíme je na pozdější tvorbu 

Člověk a jeho zdraví ČJZ: 
Zopakujeme si bezpečností pravidla v prostorách školní 
družiny a venku 
Sportujeme na školní terase nebo na školním hřišti 
(školní tělocvična) 



 

Hrajeme míčové, běhací hry, naučíme se pravidlo fair-
play 
Využíváme herní prvky na školní terase 
Dodržujeme pitný režim (vhodné či nevhodné tekutiny 
pitného režimu) 
Dodržování hygienických návyků 

Odpočinkové a rekreační 
činnosti 

 

Čteme knihu na pokračování 
Hrajeme stolní hry 
Odpočíváme na koberci 
Kreslíme na volné téma 
Hrajeme pohybové hry na školní terase 
Montujeme a demontujeme stavby ze stavebnic 
Zpíváme a posloucháme písničky na přání 

Příprava na vyučování 

 

Hrajeme didaktické hry: Pexeso, Piškvorky, Abeceda, 
Jména, Na řemesla, Barevné počítání, Sčítání 
Luštíme sudoku, kvízy a křížovky 
Udržujeme pořádek ve školních věcech, ve třídě školní 
družiny a na školní chodbě 

Poučení / prázdniny / akce ŠD 

 

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, poučeni o bezpečném odcházení ze školní 
družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s 
výtvarnými pomůckami a bezpečném chování na školní 
terase.  

 


