
ŠD Švehlova Oddělení:  IV
Školní rok: 2020/2021 Měsíc:  Říjen
Celoroční téma:
Putování kolem světa

Téma měsíce: Hlavní téma Ásie
Využití dětské mapy světa pro ukázku světadílu, 
přiblížení nejlidnatější země světa Číny pomocí 
zvířátka (panda) a velehor Himalájí.

Lidé a čas LČ – povídáme si s dětmi o podzimní sklizni 
ovoce a zeleniny. Jablka, hrušky a co se z nich 
může dobrého uvařit a upéct. Obkreslování tvaru 
jablka a hrušky na čtvrtku. Vystřižení a vybarvení 
vodovými barvami, voskovkou nebo pastelkou.
31.10 – Halloween, Dušičky (tradice)
Rozhovory s dětmi, přiblížení této tradice u nás

Lidé kolem nás LKN – orientace ve škole. Učitelé, vychovatelé a 
asistenti na naší škole. Další pracující lidé v naší 
škole?(pan vrátný, paní kuchařky, paní uklízečky)

Místo, kde žijeme MKŽ - 28.10. vznik našeho státu. Jaké máme 
státní symboly? Názorná ukázka, přiblížení a 
pochopení významu slova státní symbol. Na 
dětské mapě světa si ukážeme naší zemi.

Rozmanitosti přírody RP – Světový den zvířat 4.10.- výtvarné 
zpracování tématu s motivačním rozhovorem. 
Povídáme si o domácích mazlíčcích a zvířátkách, 
které máme rádi a proč. Omalovánka pejsek 
(vybarvení, vystřižení, nalepení na karton)
Den stromů 20.10. – jaké u nás rostou stromy? 



Proč jsou tak důležité v přírodě? Ukázka obrázků 
různých stromů (vlastní kresba, malba stromu)

Člověk a jeho zdraví ČJZ – opakování hygienických návyků v době 
koronaviru, správné a důkladné mytí rukou – 
názorná ukázka, pravidelná kontrola hygieny, 
pitný režim a jeho důležitost během celého dne

Odpočinkové a rekreační 
činnosti

Dokončení četby Maxipsa Fíka. Beseda s žáky co 
se nám v knížce líbilo a proč. Namalujeme si 
obrázky z knížky, prohlédneme si je a vystavíme 
na nástěnku. Školní zahrada – využití herních 
prvků a sportovních pomůcek k aktivnímu pohybu 
(míče, švihadla, pálky s míčky . . .)

Příprava na vyučování Dle přání rodičů individuální pomoc 
s vypracováním domácích úkolů. Procvičujeme si 
písmenka formou zábavné hry Šibenice. 
Pravidelná návštěva knihovny

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. 
Podzimní prázdniny - poučení.


