
 

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

Téma měsíce: Hlavní téma Jižní Amerika 
Pokračujeme v prohlížení knížky“ Nejvyšší 
nejdelší a nejhlubší – přehled nejzajímavějších 
přírodních divů světa, názorná ukázka zemí 
ležících v Jižní Americe na dětské mapě světa 

Lidé a čas 
 

LČ – svátek sv.Jiří 24.4.( pranostiky – Na 
svatého Jiří, vlaštovky už víří, Na svatého Jiří 
vylézají hadi a štíři . . .) 
30.4. – Svatojakubská noc (pálení čarodějnic 
je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou 
v čarodějnice ),pohádky s čarodějnicemi 
Omalovánky s čarodějnicemi i vlastní návrh 
čarodějnice – pastelky, fixi i vodovky. 

Lidé kolem nás 
 

LKN – Velký pátek 2.4, Boží hod velikonoční 4.4. 
a Pondělí velikonoční 5.4. Jaké známe 
velikonoční koledy a velikonoční zvyky? 
Návrh na velikonoční kraslici čtvrtka – různé 
techniky vyrábění a nápadů na ozdobení 

Místo, kde žijeme 
 
 

MKŽ – měsíc dopravní bezpečnosti  (opakování 
pravidel bezpečnosti, záchranná čísla)  
Správné a bezpečné přecházení silnice 

Rozmanitosti přírody 
 
 

RP – 1.4. Světový den ptactva (beseda s dětmi o 
ptácích s obrázky z různých knížek),nakreslíme si 
obrázek podle knížky s motivy ptáků 
22.4. Den Země ( recyklace a udržitelnost) 
Třídění odpadu, neplýtváme potravinami . . . 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

ČJZ – opakování hygienických návyků v době 
koronaviru, dodržování pitného režimu, pestrá 
strava a dostatek vitamínů a spánku, každodenní  
pohyb a tělesná cvičení 
7.4. Světový den zdraví  

Odpočinkové a rekreační 
činnosti 
 
 

Četba knížky na pokračování – Pipi Dlouhá 
punčocha, stolní a společenské hry, stavebnice a 
kreslení dle zájmu a přání dětí. 
Aktivní odpočinek na koberci 

Příprava na vyučování 
 
 
 

Individuální pomoc při vypracování DÚ,  
Prohlížení knížek a časopisů, procvičujeme čtení 
z knížek s velkými písmeny  
Didaktické hry s rozvojem slovní zásoby 



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.  

 


