
ŠD Švehlova Oddělení: 5. 
Školní rok: 2021/22 Měsíc: Březen 
Celoroční téma:  

 

Téma měsíce: Karkulka: klokan rudý 
Hl. téma: klokani a další zvířata 
Březen měsíc knihy (návštěva školní 
družiny) 
8.3. MDŽ (historie, vyrábíme dáreček) 
21.3. jaro začíná (výtvarné zpracování) 
22.3. Den vody (význam, koloběh vody) 
28.3. 1592 Den učitelů (430. Výročí 
narození Komenského)  
Prevence jarní únavy - vitamíny, pohyb, 
spánek 
 

Lidé a čas 

 

LČ: Povídáme si o jaru, malujeme jarní 
motivy 
Povídáme si o jarních zvycích, vynášení 
zimy, odemykání řek, potoků a studánek 
Sledujeme jarní práce na polích 

Lidé kolem nás 

 

 

LKN: Březen měsíc knihy  
8.3. MDŽ 
21.3. jaro začíná 
22.3. Den vody 
28.3. Den učitelů 
Naučíme se hru dětí z jiné země 
 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ: Vyrábíme dárečky pro budoucí 
prvňáčky 
Beseda – jak se máme chovat při vyučování 
a o přestávce 
Vycházka do okolí školy - přecházení 
křižovatky 
Jarní výzdoba oddělení 

Rozmanitosti přírody 

  

 

RP: Příroda se probouzí: začíná jaro 
Sledujeme změny v přírodě 
Poznáváme jarní rostliny 
Pečujeme o květiny ve třídě - správné 
zalévání 
Pozorujeme ptáčky přilétající z teplých 
krajin 
Vyprávíme si pranostiky na měsíc březen 



Člověk a jeho zdraví 

 

ČJZ: dbáme na správné stolování, 
dodržujeme zvýšená hygienická opatření v 
souvislosti s Covid-19 
Sportujeme na školním hřišti / na školní 
terase (podle počasí) 
Vhodně se oblékáme 
Prevence jarní únavy - vitamíny, pohyb, 
spánek 

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 
Posloucháme písně na přání 

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

 


