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

Téma měsíce: Hlavní téma Severní Amerika
Využití dětské mapy světa pro ukázku světadílu. 
Pokračování v tématu z ledna, DVD o fauně a 
floře, přírodní bohatství a lidé, kteří zde žijí a 
pracují. Jednoduchý výklad pro pochopení.

Lidé a čas LČ – 2.2. Hromnice ( pranostiky ) nejznámější 
„Na Hromnice o hodinu více“(vysvětlení)
Masopust (předstupeň Velikonoc) – dlouhé 
období, které trvá již od Tří králů až do začátku 
postního období, tedy do Popeleční středy.

Lidé kolem nás LKN – 14.2. svátek sv.Valentýna (vysvětlení 
srozumitelné dětem), vyrábíme přáníčka srdíčka

Místo, kde žijeme MKŽ – 21.2. – Mezinárodní den mateřského 
jazyka (procvičujeme český jazyk prostřednictvím 
jazykolamů, slovních hříček, slovní kopaná)

Rozmanitosti přírody RP – příroda v únoru, jak se začíná pomalu 
prodlužovat den a zkracovat noc, namalujeme si 
sněhuláka na tmavý karton temperou, sněženky a 
bledule – kytičky, které rostou i ve sněhu.

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 a školní hřiště 

Příprava na vyučování Dle přání rodičů individuální pomoc 
s vypracováním domácích úkolů. Procvičujeme si 
písmenka formou zábavné hry Šibenice. 
Prohlížení časopisů a knížek. Návštěva knihovny 
ve škole.



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. 


