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

 

Téma měsíce: Antarktida 
1. 6. Den Dětí (prožijeme oslavu, 

vyrobíme si dáreček) 
5. 6. Světový den životního prostředí 
17. 6. Den otců 
21. 6. letní slunovrat (výtvarně 
zpracujeme léto) 
Těšíme se na prázdniny (výtvarné 
zpracování) 
Úklid třídy před prázdninami 
Vyhodnocení školního roku a rozloučení 
Poučení před prázdninami 

Lidé a čas 

 

LČ: Den dětí - malba na asfalt, hry, soutěže 
Co jsme dělali v našem volném čase: Před 
prázdninami si připravujeme plán všech 
aktivit, kterým se chceme věnovat v létě 
(Jak budeme trávit volný čas o prázdninách) 

Lidé kolem nás 

 

 

LKN: Kamarádství, přátelství 
Hrajeme si na malíře a malujeme portrét 
kamaráda 
Každý z nás napíše, co se mu na 
kamarádech líbí (papír přehneme formou 
harmoniky a podáme dál), nakonec vše 
přečteme 
Chování lidí - opakování slušného chování 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ: Kreslíme a malujeme místa, kde je 
nám dobře, kam rádi chodíme 
Píšeme pohledy s adresou 
Navrhneme známky s místními motivy 
Chování o prázdninách 
 

Rozmanitosti přírody 

  

RP: Pečujeme o rostliny ve třídě ŠD 
Ovoce a zelenina v Čechách a v zahraničí 
Co jsou vitamíny a minerály 

Člověk a jeho zdraví ČJZ: Pobyt na hřišti nebo na terase 
Hrajeme míčové, pohybové, běhací hry, 
soutěže  
Dodržujeme pitný režim 
Úpal / Úžeh 
 



 

 
 
 

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 
Hrajeme pohybové hry na školní terase 
Montujeme a demontujeme stavby ze 
stavebnic 

Příprava na vyučování 

 

Hrajeme didaktické hry: Země, město... 
Udržujeme pořádek ve školních věcech, ve 
třídě školní družiny a na školní chodbě 
Uklízíme školní družinu před odchodem na 
letní prázdniny. 
Jak napsat pohled? 

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. 
Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, 
požární ochraně a dopravní kázni během 
letních prázdnin. 

 

 


