
 

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

kolem     
světa      

Téma měsíce:  Austrálie 
- GEOGRAFIE 
- Teplý a slunný kontinent uprostřed oceánu 
daleko od jiné pevniny, pouště, polopouště 
- nejznámější druhy zvířat, která zde žijí- klokani,  
 koaly, ptakopysk, pták Emu-druh pštrosa, dobrý 
běžec, na noze jen tři prsty, chová se pro maso, 
olej , kůži 

-písčité pláže a korálové útesy  
 

 
 

Lidé a čas 

 
 

 
 
 

LČ 
- 1.5- Svátek práce, 8.5- Den osvobození 
- vybarvujeme měsíční kalendář na měsíc květen 
- pranostiky, přísloví a pořekadla k jarnímu 
období 
-opakujeme si hodiny a ukazujeme čas na 
papírových hodinách          

                                                         
 
 

Lidé kolem nás 
 

        
   
 
 
 

LKN 
-Maminky mají svátek- říkanky a básničky pro 
maminky, vyprávíme o své mamince a vyrobíme 

pro ni přáníčko  
- práce v kolektivu, opakujeme si dohodnutá 
pravidla školní družiny a navzájem si pomáháme 
-nezapomínáme na kouzelná slovíčka- prosím a 
děkuji 
- vlastnosti- kladné a záporné- význam- společná 
beseda 

Místo, kde žijeme 
     

MKŽ 
- zdobíme si družinu jarními motivy 



    

 

 
 

 

-15.5- Den rodin- místo, kam patříme, život 
rodiny, příbuzenské vztahy 
-vyprávíme o své rodině 
-popisujeme její členy a vyprávíme, jak trávíme 
s rodinou volný čas 
-opakujeme si svoji adresu 
 
 
 
 

Rozmanitosti přírody 
 

    
 
 
 

 

RP 
-3.5- Den slunce- výtvarné zpracování 
- Ledoví muži- Pankrác, Servác, Bonifác- 
pranostiky 
-třídění odpadu 
-mláďátka na jaře  
- pozorujeme přírodu  na zahradě a v okolí školy  
-vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou 
 
sluníčko více hřeje (výtvarné zpracování jara) 

Člověk a jeho zdraví 

 
 
 

 

ČJZ 
-dodržujeme správné hygienické návyky  
-správná ochrana obličeje (roušky) 
-jaké potraviny zařadit do svého jídelníčku, co je 
zdravé a co nám naopak škodí 
-dodržujeme pitný režim 
- 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.  
 

 


