
 

ŠD Švehlova Oddělení:  IV 

Školní rok: 2021/2022 Měsíc:  Červen 

Celoroční téma: 
Poznáváme zvířata v ZOO 

 
 
 

Hlavní téma : Jamvan : Lev 

indický 

lvi a další zvířata 
král zvířat a jeho 
jedinečnost mezi zvířaty, 
jak žije, čím se živí a zda 
má ve světě zvířat vůbec 
nějakého nepřítele. V 
knížce Ohrožená zvířata si 
přečteme zajímavosti o lvu, 
blízcí příbuzní lva . . , 

Lidé a čas 

 
 

LČ - 1.6. Den dětí) 
společná akce všech družin 
       17.6. Den otců - 
vyrobíme pro tatínky nebo 
dědečky malý dárek pro 
potěšení. 
       21.6. Letní slunovrat - 
krátké povídání s dětmi na 
toto téma,  

Lidé kolem nás 
 
 
 
 

LKN - těšíme se na 
prázdniny. Nástrahy léta a 
na co si dát o prázdninách 
pozor. Besedujeme s dětmi 
o možných úrazech a 
problémech např. v lese, u 
moře, na horách. . . 
 
 

Místo, kde žijeme MKŽ - poznáváme okolí 
školy prostřednictvím 
procházek s naučným 
zaměřením. Naučné tabule 
viz ulice např. Topolová, 
Zvonková, Malinová . . 



 

Rozmanitosti přírody 
 
 

 

 

RP –  červen je měsíc 
myslivosti a ochrany 
přírody. V červnu se rodí 
nejvíce mláďat různých 
druhů zvěře. Je to čas 
nejkratších nocí a 
nejbujnějšího růstu 
vegetace. Je to období 
zrození nového života v 
přírodě. 
 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

 

ČJZ – opakování 
hygienických návyků, důraz 
na pitný režim, správná 
skladba jídelníčku a 
vitamíny pro pevné zdraví a 
vitalitu. Důležitost 
každodenního pohybu pro 
správný vývoj dítěte. 
 

Odpočinkové a rekreační činnosti 
 

Společné čtení s 
porozuměním v kroužku na 
koberci. Pipi Dlouhá 
punčocha a její 
dobrodružství. Odpočinek 
na koberci, hrajeme si s 
kamarády a stavíme různé 
stavby z kostek. 
Každodenní pohyb na 
koberci formou pohybových 
cvičení a her dle zájmu 



 

dětí. Hrajeme si venku na 
školním hřišti, trénujeme 
hod a chytání míče, 
procvičujeme dribling a 
jiné sportovní aktivity. 

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.  

 


