
 

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

kolem     
světa      

Téma měsíce:  Jižní Amerika 
- GEOGRAFIE 
- pralesy, nejdelší řeka světa -Amazonka 
- nejznámější druhy zvířat, která žijí v pralese  
-pohoří ANDY- chov Lam 
 
 

Lidé a čas 
 

 

 
 

LČ 
-Velikonoce- svátky jara, tradice a zvyky -
vybarvujeme pohlednici na velikonoční svátky, 
vyrábíme přáníčka pro své blízké 
- vybarvujeme měsíční kalendář na měsíc duben 
- pranostiky, přísloví a pořekadla k jarnímu 
období 
-30.4. – Svatojakubská noc- čarodějnice- 
výtvarné zpracování 
 

Lidé kolem nás 
 
   
 

LKN 
- práce v kolektivu, opakujeme si dohodnutá 
pravidla školní družiny a navzájem si pomáháme 
-nezapomínáme na kouzelná slovíčka- prosím a 
děkuji 
-kdo nám pomáhá bezpečně se pohybovat 
v provozu? 
-práce policisty- společná beseda 

Místo, kde žijeme 
 

 

MKŽ 
- zdobíme si družinu jarními motivy 
-bezpečnost při cestě do školy, dopravní kázeň 
-pravidla silničního provozu 
-důležitá tel. Čísla 150,155,158 ( vypracováváme 
pracovní listy) 
-orientace v místě svého bydliště a okolí školy 
opakujeme si svoji adresu 
 



Rozmanitosti přírody 
 
 

 
 

RP 
-Den Země (22.4), svátek, který slaví lidé na 
celém světě, základní pojmy flóra a fauna 
-třídění odpadu 
-mláďátka na jaře- 24.4. na sv. Jiří vylézají hadi a 
štíři- význam pranostiky 
- pozorujeme přírodu  na zahradě a v okolí školy  
-vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou 
-začátek jara- přilétají ptáci, pučí stromy,  
-1.4.- světový den ptactva 
sluníčko více hřeje (výtvarné zpracování jara) 

Člověk a jeho zdraví 

 
 

ČJZ 
-7.4. světový den zdraví 
-dodržujeme správné hygienické návyky  
-správná ochrana obličeje (roušky) 
-vitamíny a minerály na posílení imunity  
- pobyt na školní 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 
- 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.  
 

 


