
 

ŠD Švehlova Oddělení:          III. oddělení 
Školní rok: 2020/2021 Měsíc:        únor     
Celoroční téma: Putování  

kolem     
světa      

Téma měsíce:  Severní Amerika 
- čtvrtý nejlidnatější světadíl- Američan, 
Američanka 
- oblasti teplé i chladné- jezera, přírodní 
rezervace  
-Kanada-kolébka hokeje 
-Aljaška-  Eskymáci 
- nejznámější zvířata a ptáci, medvěd ,los, koza, 
zubr, …… 
 

Lidé a čas 
 

 

 

LČ 
- 2.2 Hromnice- pranostiky na měsíc únor 
- Masopust – tradice, výtvarné zpracování- masky 
- vybarvujeme měsíční kalendář 
- besedujeme na téma ,, co znamená přijít 
včas/pozdě 
 
 

Lidé kolem nás 
 

 
 
 

LKN 
- práce v kolektivu, opakujeme si dohodnutá 
pravidla školní družiny a navzájem si pomáháme 
- 14.2. Den zamilovaných- Valentýn ( vyrábíme 
přáníčka pro ty, které máme rádi) 
- práce v kolektivu, navzájem si pomáháme a 
vytváříme příjemné prostředí ve družině 
-nezapomínáme na kouzelná slovíčka- prosím a 
děkuji 
-21.2- Mezinárodní den mateřského jazyka 
(krásu českého jazyka si připomeneme řadou 
známých jazykolamů) 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ 
- povídáme si o cestě do školy a domů, ptáme se 
na bezpečnost cesty každého z nás 
- dětský pokoj- popisujeme svůj pokojíček, jak 
v pokojíčku trávíme svůj volný čas, jaké hračky a 
věci nám ho zdobí- můj domov- výtvarné 
zpracování 
-dbáme na úklid her a hraček ve třídě 



 
 

Rozmanitosti přírody 
 
 

 

RP 
- pozorujeme přírodu  na zahradě a v okolí školy, 
co dáváme/ nedáváme ptáčkům do krmítek 
-vybarvujeme omalovánky se zimní tématikou 
-zvířátka v přírodě 
 

Člověk a jeho zdraví 

 
 

 

ČJZ 
-dodržujeme správné hygienické návyky a 
chráníme se před podzimními infekcemi 
-správná ochrana obličeje při nachlazení 
-vitamíny a minerály na posílení imunity  
-vhodné oblečení do sychravého počasí 
-sportujeme dle počasí- pobyt na terase 
 
 

Odpočinkové a rekreační 
činnosti

 
 
 

-relaxujeme na koberci při četbě (polední 
odpočinek) 
-hrajeme si s hračkami v pokojíčku, dle zájmu 
využíváme společenské hry, stavebnice lego 
-pobyt na školní terase- hry ve sněhu 
-hrajeme odpočinkové hry  

Příprava na vyučování 
 

 
 

-zábavnou formou procvičujeme probrané úkoly 
-individuálně vypracováváme domácí úkoly 
-hrajeme didaktické hry 
-vypracováváme pracovní listy 

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.  



 


