
VI. oddělení, Duben 2019 

Téma:  ,,Co mi řekl semafor“ 

    

- prohlubování orientace v okolí školy – názvy ulic, důležitá místa ve městě, změny 

v okolí bydliště 

- bezpečná cesta do školy 

- rozšiřování vědomostí o dopravním značení, světelná signalizace 

- Pravidla silničního provozu. Jsem chodec, jsem cyklista. Přivolání pomoci. 

- Den Země. Praktické třídění odpadu. Mozaika z PET lahví. 

- domácí zvířata – mláďata 

- volně žijící zvířata 

- zvyšování fyzické zdatnosti a obratnosti – míčové a závodivé hry v přírodě, na 

školním hřišti, v tělocvičně 

     

1. Odpočinková a relaxační činnost 

-četba knihy na pokračování 

- odpočinek na koberci- spontánní hry, stavebnice, společenské hry 

- pobyt na školním hřišti – míčové hry, skupinové hry 

- povídání o našem okolí, kde najdeme důležitá místa 

 - Velikonoce, sázíme travičku 

 - omalovánky se zvířátky – domácí zvířata, volně žijící zvířata 

 - prohlubování znalostí o přírodě 

 - kreslíme na volné téma 

 

2. Zájmová činnost 

Místo kde žijeme: bezpečně do školy i ze školy – opakujeme základní pravidla 
bezpečnosti – namalujeme cestu do školy, orientace v okolí školy – naše adresa 



 

Lidé kolem nás: naši pomocníci na silnici - policista, hasič, záchranář, opakujeme důležitá 
telefonní čísla- pracovní list, dopravní omalovánky 

Lidé a čas: Den ptactva 1. 4. – přilétají první ptáci- povídání o migraci ptáků, kreslíme čapí 
hnízdo  

 Rozmanitost přírody: Den Země 22. 4. povídání o důležitosti ochrany naší země, třídíme 
odpad ve školní družině 

Umění a kultura: pranostika „ na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“ 24. 4. – omalovánka s 
vystřihováním 

Člověk a svět práce: Velikonoce – vyrábíme zápich do travičky, jarní mláďátka – 
vyrábění z ruliček, zajíček, kuřátka, slepičky 

Člověk a jeho zdraví: Den zdraví 7. 4. – význam péče o naše zdraví, zdravý talíř- koláž, 
každodenní pobyt na školní terase a hřišti – míčové hry, skupinové hry, dodržujeme pravidla 
správného oblékání po zimním období 

3. Příprava na vyučování: individuální vypracovávání domácích úkolů, procvičujeme 
hravou formou probírané učivo- pracovní listy, didaktické hry, doplňovačky 

4. Jiné činnosti: 18. 4. velikonoční prázdniny,19.4., 22.4. Velikonoce 

5. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni, 
byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem jídelny. Účastníci byli 
poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami. 

 


