ŘÍJEN: 2017/2018
V. oddělení: Mgr. Martina Žáčková
téma: Hrajeme si s barvami
- příroda okolo nás, využíváme listy a plody pro koláže
- zhotovujeme šperky a jiné výrobky
- draci v oblacích
- ekologická výchova, ochrana přírody, třídění odpadků
- 28. 10. začátek zimního času
- 31. 10. zaklínadla, nadpřirozené bytosti, lektvary, oslavy Haloweenu
1. Odpočinková činnost: Barvy podzimu: povídání s dětmi o podzimu, barvy podzimu, přechod
na zimní čas
četba na pokračování
odpočinek ve třídě školní družiny
stolní deskové hry
2. Činnost zájmové a rekreační: odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky; hry
a spontánní činnosti každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku
možné hry ve třídě: Kompot, Co se změnilo, Honzíku, pípni!,
Ptáčku, zazpívej!
Zájmová činnost:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT: podzimní příroda, sběr přírodnin – listy, kaštany
svátek zvířat: povídání o zvířatech (obrázky, encyklopedie)
stavebnice, kostky
UMĚNÍ A KULTURA: BARVY PODZIMU: Puzzle
Netopýr: vybarvit a vystřihnout
Veselé dýně: tempery (kabinet ŠD), vylisované listy, obrázky dýní, nůžky, lepidlo,
čtvrtka A3 (na bílou čtvrtku otiskneme listy, po zaschnutí si děti vyberou motiv dýně, vystřihnou si
ho a nalepí mezi otisknuté listy)
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: vyrábění papírových draků (předkreslené šablony, zbytky látek,
lepidlo, tempery)
výroba: ,,Podzimníčků“ přírodní materiál (listy, kaštany, žaludy apod.),
papírová rulička (fantazie dětí)
skladby z kostek; montáž a demontáž stavebnice
Šnečci z kaštanů: modelína (tělo), kaštan (jako ulita), listy (šťopka jako
tykadla), oči a pusu (pomocí šťopky)
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ: rozvoj samostatnosti, správně se oblékat v podzimním období,
hygienické návyky, pitný režim, sebeoblužná činnost
sportujeme na terase: hra: Na jelena, Na honěnou, fotbal
3. Příprava na vyučování: vypracovávání domácích úkolů – 3. A, didaktické hry: Abeceda,
slovní fotbal, tichá pošta, Přijela babička z Číny, přivezla škopíček špíny a v něm plavalo
písmenko…., Slovní kopaná
udržování pořádku ve školních věcech, ale i ve třídě a před třídou ŠD
4. Jiné činnosti: 4. 10. svátek zvířat

20. a 21. 10. Sněmovní volby
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny
5. Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci byli
seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem jídelny.

