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

 

Téma měsíce: lvi a další zvířata 
1.6. Den dětí (vyrobíme si dáreček, 
prožijeme oslavu) 
17.6. Den otců (historie) 
21.6. letní slunovrat (výtvarné zpracování 
léta) 
Těšení se na prázdniny (výtvarné 
zpracování) 
Uklízíme třídu před prázdninami 
Vyhodnotíme školní rok a rozloučíme se  
Poučení před prázdninami 

Lidé a čas 

 

LČ: Povídáme si o létu a prázdninách, 
malujeme, kam pojedeme na dovolenou 
Povídáme si o dni dětí 
Vyprávíme si o zásadách hygieny, stolování 
a chování 

Lidé kolem nás 

 

 

LKN: Povídáme si o významu Dne dětí 
Soutěžíme o sladké odměny a závodíme 
Říkáme si, jak se chovat při koupání, zásady 
bezpečnosti 
Opakujeme si důležitá telefonní čísla a 
jejich používání 

Místo, kde žijeme 

 

 

MKŽ: Povídáme s o tom, kde a jak budeme 
trávit letní prázdniny 
Předcházíme nepříjemné situaci, že bychom 
zabloudili nebo se ztratili  
Uklízíme třídu šd před odchodem na letní 
prázdniny 

Rozmanitosti přírody RP: Pozorujeme přírodu, zvířata a jejich 
mláďata 
Sportujeme a hrajeme si v přírodě 



  

 

Pozorujeme rozvoj vegetace, růst rostlin a 
jejich květy 
Hrajeme hry v přírodě 
Recyklujeme ve třídě šd 
 

Člověk a jeho zdraví 

 

ČJZ:  
Sportujeme na školním hřišti / na školní 
terase (podle počasí) 
Vhodně se oblékáme 
Dodržujeme pitný režim 

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 písničky 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 
Uklízíme třídu šd před odchodem na letní 
prázdniny 

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 
letních prázdnin. 

 


