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Školní rok: 2021/2022 Měsíc:  Říjen 

Celoroční téma: 
Poznáváme zvířata v ZOO 

 
 
 

 
Téma měsíce: Len: kůň Převalského 
koně a další zvířata 
obrázky a fotografie koní z knížek, 
časopisů 
 

Lidé a čas 

 
 

LČ – 28.10 vznik našeho státu ( 
státní symboly - povídáme si o nich, 
ukázka obrázků a vysvětlení pojmu 
státní symbol, zkusíme si je 
namalovat. 
31.10 - náš svátek Dušičky, americký 
Halloween 
besedujeme s žáky, omalovánky s 
tímto námětem. 
 

Lidé kolem nás 
 

 
 
 

LKN – orientujeme se v naší škole a 
postupně poznáváme i nové učitelé 
na naší škole. Poznáváme prvňáčky 
při hrách venku na školní zahradě, 
školním hřišti. . . 
 

Místo, kde žijeme MKŽ - 28.10. vznik našeho státu. 
Jaké máme státní symboly? Názorná 
ukázka, přiblížení a pochopení 
významu slova státní symbol. Na 



 

dětské mapě světa si ukážeme naší 
zemi. 

Rozmanitosti přírody 
 
 

 

 

RP –  4.10 Světový den zvířat 
(záchrana koně Převalského) 
20.10 - Den stromů ( výtvarné 
zpracování ) 
obrázky různých druhů stromů. 
Omalovánka strom nebo vlastní 
realizace.  
podzimní úroda ovoce a zeleniny 
(jablka, hrušky, švestky) a její využití 
v našem jídelníčku 
 
 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

 

ČJZ – opakování hygienických 
návyků v době koronaviru, správné a 
důkladné mytí rukou – názorná 
ukázka, pravidelná kontrola hygieny, 
pitný režim a jeho důležitost během 
celého dne. 
ochrana před nemocemi : vitamíny, 

pravidelný pobyt venku, otužování, 

dostatečný spánek ( odpočinek) . . . 

Odpočinkové a rekreační činnosti 
 

 

společná četba knížky na 
pokračování, hrajeme si a povídáme 
na koberci v kroužku. Posloucháme i 
pohádku na CD - Paní Láry Fáry. 
stolní a společenské hry dle přání 
dětí. Úklid her a hraček v pokojíčku, 
pomáhají všechny děti. 
Pobyt na školním hřišti a školní 
zahradě. Sportujeme s míčem a 
švihadlem, pohybová hra "Dobrý 
den", "Cukr káva limonáda" . . .  

Příprava na vyučování 
 

Dle přání rodičů individuální pomoc 
s vypracováním domácích úkolů. 
Procvičujeme si písmenka formou 



 
 

zábavné hry Šibenice. Pravidelná 
návštěva knihovny ve škole . . . 
 
 

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.  

 


