
ZÁŘÍ: 2019/2020 
 
VII. oddělení 
 
Téma:  
POZNÁVÁME EVROPU – ČESKÁ REPUBLIKA  
 

1. Odpočinková činnost:  
relaxujeme v herně, povídáme si a vzpomínáme na prázdniny (naše zážitky, navštívená 
místa u nás i ve světě) 
volné hry a kreslení, montáž z rozličných stavebnic, stolní hry 
 

2. Činnost zájmová a rekreační:  
aktivní pohyb na školní terase – skupinové a individuální seznamovací hry, využíváme 
pevné herní prvky a volné sportovní a hrací náčiní 
 

        Zájmová činnost: 
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT: vzájemně se seznámíme v ŠD, ukážeme si třídní prostředí a nastavíme 
třídní pravidla pro chování a pořádek 
seznámíme se s řádem ZŠ, ŠD a ŠJ, zopakujeme si záchranná telefonní čísla a pravidla bezpečného 
chování ve škole, při pracovních činnostech, při pobytu venku a cestě do školy 
upevníme si pravidla dopravní a požární bezpečnosti 
připomeneme si – 20. 6. 1969 přistání prvního člověka na Měsíci (50 let) 
vyrábíme – celodružinová výtvarná práce Cesta člověka na Měsíc 

 
UMĚNÍ A KULTURA:  seznámíme se s celoročním tematickým plánem: Poznáváme Evropu 
povídáme si – prázdninové cesty po naší republice (co vše o ní víme a nevíme) 
připomeneme si – od 7.9. Dny evropského dědictví (dny otevřených památek) 
vyrábíme – vlastní pohlednice nejznámějších českých památek 

 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: povídáme si – 23. 9. první podzimní den (rozdělení roku na období a 
měsíce, znaky a barvy podzimu, typické podzimní činnosti, změny v přírodě) 
vyrábíme – skupinová práce: podzimní výzdoba školní chodby a třídy (práce se šablonou, 
překládání, stříhání) 
zopakujeme si rozdělení hub – jedlé, nejedlé, jedovaté 
vyrábíme – muchomůrka červená (stříhání, lepení, aplikace) 

 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ: připomeneme si – základní hygienická pravidla, dodržujeme pitný 
režim, udržujeme pořádek v aktovce, v hračkách, ve třídě, na chodbě a v šatně  

 
3. Příprava na vyučování: 
připomeneme si – 28.9. svátek sv. Václava (patron české země, legenda o životě a úmrtí) 
vypracujeme individuálně domácí úkoly, procvičujeme čtení 
 
4. Jiné činnosti: 
28. 9. - státní svátek – Den české státnosti 
       
5. Poznámky: Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. 
Účastníci byli seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a řádem jídelny. 


