
 

ŠD Švehlova Oddělení:  IV 

Školní rok: 2021/2022 Měsíc:  Leden 
Celoroční téma: 
Poznáváme zvířata v ZOO 

 
 
 

Hlavní téma : Otylka: tučňák 

Humboldtův 

tučňáci a další zvířata 
film na DVD "Tučňáci z 
Madagaskaru " 
seznámení s různými druhy 
tučňáků, ukázka života tučňáků z 
krátkého dokumentu, 
omalovánky různých druhů 
tučňáků . . . 
 

Lidé a čas 

 
 

LČ - 6.1. Tři králové - seznámení 
a připomenutí dětem tuto tradici, 
omalovánky Tři králové. 
Tento svátek je svou podstatou 
totožný se slavností Narození 
Páně. Je dvanáctým dnem Vánoc 
a fakticky jím Vánoce vrcholí a 
končí 
Zazpíváme si píseň" My tři 
králové jdeme k vám" s 
doprovodem flétny, kytary . . . 
 

Lidé kolem nás 
 

 
 
 

LKN –  úklid vánoční výzdoby ve 
třídě i na chodbě. Jak jsme 
prožili Vánoce?Rozhovory s žáky 
o vánočních svátcích, radost pod 
vánočním stromečkem, pohybové 
aktivity v době vánočních svátků 
. . . 

Místo, kde žijeme MKŽ -  zimní obrázek s 
inkoustem a zmizíkem 
téma : zimní sporty na horách i 
ve městech, zimní krajina s 



 

chaloupkou nebo domečkem . . . 
 

Rozmanitosti přírody 
 
 

 

 

RP –  leden je považován za 
nejstudenější měsíc v roce, dny 
se velmi pomalu, ale přeci 
začínají prodlužovat. Důležitost 
správného oblékání, vrstvení 
oblečení, hlavně na horách při 
zimních sportech . . . 
 

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, vitamíny a 
minerály pro naše zdraví v 
chladných dnech, pestrá skladba 
jídelníčku s ovocem a zeleninou 
 

Odpočinkové a rekreační činnosti 
 

 

společná četba knížky - čtení s 
porozuměním, 
protahujeme se formou cvičení 
na koberci spolu s dětmi, 
jednoduché cviky na protažení 
celého těla 
stolní a společenské hry dle 
zájmu dětí, pitný režim a 
kontrola vhodného oblečení na 
ven, odpočíváme na koberci s 
časopisem nebo knížkou, poslech 
pohádek na CD ( Hurvínek,  

Příprava na vyučování 
 

individuální pomoc při psaní DÚ 
Pravidelná návštěva knihovny ve 



 
 

škole . . . 
Čteme knížky s většími písmeny, 
prohlížení časopisů na koberci, 
procvičujeme slovní zásobu - hra 
Šibenice, hra Slovní kopaná . . . 
 

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.  

 


