
VI. oddělení, říjen  2019 

Hlavní tematický okruh: Slovensko 

Základní obsah činností: 

• Povídání o podzimu a jeho ztvárnění 
• Čas sklizně 
• Naše příroda a kamarádi zvířata 
• Pohybové a společenské hry 
• Výtvarná soutěž: Nejhezčí papírový drak   
• Slovensko 
• Významné dny: 4. října - Den zvířat, 20. října - Den stromů, 28. října - Den vzniku 

samostatného Československého státu     

• Podzimní prázdniny (29. - 30. 10.) 

 

1. Odpočinková a relaxační činnost 

- četba na pokračování 

-povídání o Slovensku- co vím o našich nejbližších sousedech 

- pranostiky, hádanky spojené s podzimem 

- výtvarné ztvárnění podzimu- soutěž 

- pohybové hry na terase s využitím sportovního náčiní 

  - pozorování změn v přírodě 

 - odpočinkové hry s využitím hraček v pokojíčku, stolní a deskové hry 

 - omalovánky podzim 

 

2. Zájmová činnost 

Místo kde žijeme: povídání o podzimu, jak se mění naše okolí, začátek zimního času, 
pranostiky a hádanky spojené s podzimem 

 

Lidé kolem nás: podporování kladných vztahů v kolektivu, respektování dohodnutých 
pravidel, společenské hry- rozvíjíme spolupráci 

 



Lidé a čas: povídání Slováci naši nejbližší sousedé, rozumíme si- jazyk, tradice a zvyky, 
dříve spolu dnes dva státy- výtvarně ztvárnění, pracovní listy 

  

Rozmanitost přírody: sběr přírodnin- kaštany, listy, šípky, ulity aj., vytvoříme přírodní 
korále, koláž s použitím listů a větviček, zápich do květiny barvíme ulity- použijeme 
vodovky, tempery, razidla 

 

Umění a kultura: podzimní omalovánky, modelujeme- naši kamarádi zvířata  

 

Člověk a svět práce: nejhezčí papírový drak- výtvarná soutěž, vyrábíme draky pomocí 
různých výtvarných a pracovních technik, čas sklizně- povídání, kreslení, pracovní ztvárnění 
jablka, hrušky, ořechy aj. 

 

Člověk a jeho zdraví: pobyt na terase, sportujeme s využitím různého náčiní- švihadla, 
míče, obruče, dodržujeme pitný režim 

 

3. Příprava na vyučování: individuální vypracovávání DÚ, pracovní listy, omalovánky 
– podzim, formou her opakujeme probírané učivo 

 

4. Jiné činnosti: celoroční projekt- kalendář, podzimní prázdniny 

 

5. Poznámky: 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 a poučeni o bezpečném odcházení 
ze školní družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s výtvarnými pomůckami a 
bezpečném pobytu na školní terase. 

 

 


