
ŠD Švehlova Oddělení: 5. 
Školní rok: 2020/21 Měsíc: Květen 
Celoroční téma: ,,Putování kolem světa”  

 

Téma měsíce: Austrálie 
  1. 5. Svátek práce (historie) 
  3. 5. Den Slunce (výtvarné zpracování) 
  8. 5. Den vítězství (historie) 
 10. 5. Den matek (výroba dárečků) 
 15. 5. Den rodin (důležitost rodinného 
zázemí) 
Příroda se zabarvuje (výtvarné koláže s 
vodovými barvami)  
Hrajeme si v přírodě a pozorujeme 
rostliny 
Vhodné oblečení v teplých dnech, pitný 
režim 
Sportujeme s míčem, švihadly a jiným 
náčiním 

Lidé a čas 

 

LČ: Jak jsme prožili včerejší den: 
Besedujeme na téma: Jak jsem trávil víkend, 
malujeme, co jsme zažili, a navrhujeme jiný 
program pro další víkendy 
  

Lidé kolem nás 

 

 

LKN: Rodina: Maminka: Besedujeme o 
tom, co pro nás znamenají naše maminky, 
kreslíme, čím se doma zabývají, co pro nás 
dělají apod. 
Vyrábíme dárky pro radost maminkám 

Místo, kde žijeme 

 

 

MKŽ: U nás doma: Vyprávíme a malujeme, 
jak trávíme s rodiči náš společný volný čas 

Rozmanitosti přírody RP: Poznáváme rozkvetlé stromy a květiny 
Hádanky s jarními rostlinami 
Hrajeme pexesa s náměty živočichů a rostlin 



  

 
Člověk a jeho zdraví 

 

ČJZ: Čistota půl zdraví: Kontrolujeme 
běžnou denní hygienu (čistotu rukou, 
kapesníky...), čistota oděvu a jeho vhodnost 
Chodíme ven každý den: chodíme na školní 
hřiště či na školní terasu 
 

Odpočinkové a rekreační činnosti 

 

Čteme knihu na pokračování (domýšlíme 
konec kapitol, předvídáme slova v textu, 
odpovídáme na otázky k přečtenému textu) 
Hrajeme stolní hry 
Odpočíváme na koberci 
Kreslíme na volné téma 
Montujeme a demontujeme stavby ze 
stavebnic 

Příprava na vyučování 

 

Hrajeme didaktické hry: Pexeso, Piškvorky, 
Abeceda, Jména, Na řemesla, Barevné 
počítání, Sčítání 
Luštíme sudoku, kvízy a křížovky 
Udržujeme pořádek ve školních věcech, ve 
třídě školní družiny a na školní chodbě 

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. 

 

 


