
ŠD Švehlova Oddělení: 1. 

Školní rok: 2020/2021 Měsíc: říjen 

Celoroční téma: 
Putování kolem světa 

 

Téma měsíce:hlavní téma Afrika 
11.11. sv. Martin (legenda) 

ukládání přírody ke spánku, příchod zimy (výtvarné zpracování) 

17.11.1939 a 1989 (studenti v historických událostech) 

příprava na advent (průběh, výzdoba třídy) 

otužování: prevence nemocí 

Lidé a čas LČ: 2.11- památka zesnulých 

        11.11. sv. Martin (legenda) 

        13.11 Den nevidomých 

        16.11 Mezinárodní den tolerance 

        17.11- Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek 

        25.11- sv. Kateřina- pranostika 

Lidé kolem nás 

 

LKN:  vyzdobíme si školní družinu 

          opakování základů společenského chování, správné stolování 

          píšeme dopis Ježíškovi 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ:  naše škola-zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje (učitelé,    

          vychovatelky, asistenti pedagoga) 

                      respektování pravidel školní družiny a jejich dodržování 

                      Vánoční trhy (tradiční stánky) 

                       posloucháme a zpíváme vánoční koledy 

Rozmanitosti přírody 
 

RP: pranostiky-podzimní počasí 

        ukládání přírody ke spánku 

       pozorujeme změny v přírodě- první mrazík, první sníh 

       příchod zimy (výtvarné zpracování) 

Člověk a jeho zdraví 

 

ČJZ: otužování:prevence nemocí 

dodržujeme pitný režim 

sportujeme na školní terase, hrajeme pohybové hry (dle počasí 

venku nebo ve třídě) 

opakování hygienických návyků v době koronaviru- mytí rukou       

a použití dezinfekce 

přiměřené oblékání vzhledem k počasí-zima 
 
 
 



 
 

Odpočinkové a 

rekreační činnosti 
 

Odpočíváme na koberci a čteme knihu na pokračování 

hrajeme společenské hry 

vybarvujeme omalovánky 

libovolné kreslení 

Příprava na 
 vyučování 

individuální vypracování domácích úkolů 

hrajeme logické a stolní hry 

udržujeme pořádek ve školních věcech a ve školní družině 

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. 

17.11. Státní svátek: účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně            

a dopravní kázni během státního svátku. 

 


