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Celoroční téma: 
Putování kolem světa 
 

 

Téma měsíce: Hlavní téma Afrika 
Využití dětské mapy světa pro ukázku světadílu. 
Pomocí afrických zvířat přiblížení životních 
podmínek v Africe, obrázky nejpočetnějších 
obyvatel Afriky, jak se asi žije v Africe . . . 
 
 

Lidé a čas 

 

LČ – 2.11 Památka zesnulých (Dušičky) 
Rozhovory s žáky, přiblížení této tradice u nás 
17.11 – Státní svátek, Mezinárodní den 
studenstva, povídání a krátká beseda s žáky na 
toto téma, vysvětlení žákům pojem student 

Lidé kolem nás 

 

LKN – 11.11 Den válečných veteránů. Přijede 
11.11.Martin na bílém koni? Vysvětlení tohoto 
rčení na příkladu,  pochopení pro žáky 
Omalovánka koně – vybarvení koně a dokreslení 
sv.Martina na koni 



Místo, kde žijeme 

 
 

MKŽ – Znáte ulice na Zahradním Městě ? Jaké 
názvy ulic znáte? Procházka do blízkého okolí 
školy, zastavení u naučných desek s názvy ulic. 

Rozmanitosti přírody 
 

 

RP – příroda se pomalu bude ukládat ke spánku a 
přijde zima a jak budou přežívat zvířátka ? Jak 
jim můžeme pomáhat my? Besedujeme s žáky 
v kroužku na koberci. Seznámení s knížkou 
Zvířata kolem nás (Od jara do zimy). 
 

Člověk a jeho zdraví 
 

 

ČJZ – opakování hygienických návyků v době 
koronaviru, správné a důkladné mytí rukou – 
názorná ukázka, pravidelná kontrola hygieny, 
pitný režim, otužování a prevence nemocí . . . 

Odpočinkové a rekreační 
činnosti 
 

 

Četba další pohádkové knížky, výběr z několika 
titulů, stolní a společenské hry u stolu, odpočinek 
na koberci, stavíme z kostek, Lego . . .  Školní 
zahrada s aktivním pohybem, míče a švihadla 



Příprava na vyučování 
 

 
 

Dle přání rodičů individuální pomoc 
s vypracováním domácích úkolů. Procvičujeme si 
písmenka formou zábavné hry Šibenice. 
Prohlížení časopisů a knížek. 
 
 

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.  

 


