
VI. oddělení, listopad 2019 

Hlavní tematické okruh: Německo 

Základní obsah činností: 

• Brambora a dýně hurá na ně! 
• Kolektivní hry 

• Dívej se kolem sebe, umění tolerance a pomoci 

• Tělocvičny - cvičení, pohybové hry 
• Celodružinová akce: Den statečného ježka nýbrž stezka odvahy 

• Významné dny: 2. listopadu – Památka zesnulých, 13. listopadu – Den nevidomých, 
16. listopadu – Den tolerance, 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii - 
státní svátek 

 

1. Odpočinková a relaxační činnost 

- četba na pokračování 

- povídání na návštěvě v Německu 

- připomeneme si památku zesnulých- Dušičky 

- jak využít brambory a dýně- kuchyně, výtvarná činnost, dekorace 

- využijeme tělocvičny- kolektivní hry 

  - stavíme z kostek, montáž a demontáž stavebnic 

 - povídání moje práva a povinnosti, umění pomoci a tolerance 

 - pobyt na školní terase, dle počasí 

 

 

 

2. Zájmová činnost 

Místo kde žijeme: rozvíjení sociálních zkušeností- laskavost, pomoc, úcta, pochvala, 
dodržování společenských pravidel- zdravení, základy stolování, hrajeme scénky 

 

Lidé kolem nás: památka zesnulých, vysvětlení tradice a významu  



Lidé a čas: vysvětlíme významné listopadové dny, svátek sv. Martina- výtvarné ztvárnění-
najdeme pranostiku 

 Rozmanitost přírody: sbíráme barevné listy, obtiskujeme listy temperou- listopadový 
strom, listové leporelo 

 

Umění a kultura: příprava na Advent, vyrobíme si adventní kalendář – využijeme krabičky, 
karton, barvíme, lepíme, skládáme 

 

Člověk a svět práce: vytvoříme bramborová razítka- ozdobný papír na dárečky, podzim 
vydlabeme dýně- výzdoba třídy, Německo země spolkových republik- výtvarné zpracování 
tématu s využitím temper, vodovek, pomocí koláže, práce ve skupinách 

 

Člověk a jeho zdraví: pobyt na terase, rozvoj samostatnosti, správně se oblékáme, 
dodržujeme pitný režim, míčové hry tělocvična 

 

3. Příprava na vyučování: individuální vypracovávání DÚ, pracovní listy- procvičování 
a opakování probíraného učiva 

 

4. Jiné činnosti: celoroční projekt- kalendář, celodružinová akce 

 

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. 

 

 

 

 

 


