
ŠD Švehlova Oddělení: 5. 
Školní rok: 2021/22 Měsíc: leden 
Celoroční téma: Poznáváme zvířata v zoo 

 

Téma měsíce: tučňáci a další zvířata 
Prožité Vánoce 
Nový letopočet 
21. 12. Zimní slunovrat 
6. 1. Tři králové 
 

Lidé a čas 

 

LČ: 1. 1. Nový rok  
Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Tři krále 
Povídáme si o zimních radovánkách 
Povídáme si pranostiky 
Malujeme zimní motivy 
Postavíme si sněhuláky a sochy ze sněhu 
(pokud bude sníh) 
 
 

Lidé kolem nás 

 

LKN: Tříkrálová sbírka 
Pokračujeme v prohlubování kamarádských 
vztahů v kolektivu 
Oslavíme den lachtanů, tuleňů a velryb 
(10.1.), malujeme je, vyprávíme si o nich 
Vyprávíme si o nutnosti ochrany velryb, 
tuleňů a lachtanů 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ: Vyprávíme si zážitky z vánočních 
prázdnin 
Vyprávíme si o kalendáři (vyrábíme si svůj 
osobní kalendář na rok 2022) 
Sledujeme jména v kalendáři a popřejeme 
oslavenci 
 
 

Rozmanitosti přírody RP: Pozorujeme změnu v přírodě 
Všímáme si stromů a rostlin, které jsou 
stálozelené a které jsou opadavé 
Sledujeme stopy ve sněhu a snažíme se je 
určit 
 



  

Člověk a jeho zdraví 

 

ČJZ: Dodržujeme zvýšená hygienická 
opatření v souvislosti s COVID-19 
Chodíme při vhodném počasí každý den ven 
Sportujeme na školní terase 

Odpočinkové a rekreační činnosti 

 

Povídáme si, co jsme zažili o vánočních 
prázdninách 
Čteme knihu na pokračování 
Hrajeme stolní hry 
Odpočíváme na koberci 
Omalovánky, vybarvování podle čísel, 
kreslení na volné téma 

Příprava na vyučování 

 

Udržujeme pořádek ve školních věcech, ve 
třídě školní družiny a na školní chodbě 
Vlastní čtení - porozumění textu 
Hrajeme didaktické hry 
Prohlížíme si dětské časopisy 
Vyplňujeme pracovní listy – opakujeme si 
probrané učivo 
 

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. 

 

 


