
ŠD Švehlova Oddělení: 1. 

Školní rok: 2020/2021 Měsíc: říjen

Celoroční téma: 
Putování kolem světa 

Téma měsíce: Asie
Hlavní téma Asie
4.10 Světový den zvířat (výtvarné zpracování)
20.10. Den stromů (výtvarné zpracování)
28.10. vznik našeho státu (státní symboly)
podzimní sklizně (ovoce, zeleniny, výtvarné zpracování)
vitamíny: ochrana před nemocemi 
31.10. Halloween, Dušičky (tradice)

Lidé a čas LČ: 1.10.- Světový den cyklistiky (výtvarné zpracování)
4.10. Světový den zvířat (výtvarné zpracování)

7.10.- Mezinárodní den učitelů
9.10. Světový den pošty- (navrhujeme vlastní poštovní známky)
15.10.- Mezinárodní den výživy   
20.10.- Den stromů (výtvarné zpracování)
27.10.- Mezinárodní den domácích mazlíčků (výtvarné zpracování)
28.10. vznik samostatného československého státu
31.10. Halloween, Dušičky (tradice)

Lidé kolem nás LKN: seznamujeme se se jmény v kalendáři a zapisujeme si datum, kdo, 
kdy má svátek 
vyrábíme přání k svátku
tvoříme si víkendový zápisník

Místo, kde žijeme MKŽ: 28.10. vznik československého státu (státní symboly)
zdobíme školní družinu podzimními motivy
téma měsíce Asie 

Rozmanitosti přírody RP: podzimní sklizně (ovoce, zelenina-výtvarné zpracování)
barvy podzimu: podzimní strom
pozorujeme odlet stěhovavých ptáků
vybarvujeme omalovánky s podzimními motivy



Člověk a jeho zdraví ČJZ: vitamíny: ochrana před nemocemi
sestavujeme desatero zásad zdravé výživy a kreslíme zdravé potraviny
povídáme si o správném oblékání v podzimním období
hrajeme pohybové hry na školní terase
dodržujeme hygienu a pitný režim
bezpečnost na silnici (základní pravidla bezpečnosti)

Odpočinkové a 
rekreační činnosti

odpočíváme na koberci a čteme knihu na pokračování
hrajeme společenské hry
vybarvujeme omalovánky 
libovolné kreslení

Příprava na vyučování vypracováváme domácí úkoly
hrajeme logické hry
výroba školního rozvrhu

Poučení / prázdniny / 
akce ŠD

29.10.-30.10. podzimní prázdniny
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.
Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni 
před podzimními prázdninami.


