
ŠD Švehlova Oddělení:          III. oddělení
Školní rok: 2020/2021 Měsíc:      Říjen

Celoroční téma: 
Putování kolem 
světa- (učíme se 
vyjmenovat 
všechny 

světadíly)

Téma měsíce:   ASIE 
-geografie, počet států
-největší, nejlidnatější, nejhustěji osídlený 
světadíl ( Blízký a Dálný východ)
- ukážeme si státy na mapě, řekneme si něco o 
jejich kultuře, potravinách ,o lidech ,zvířatech
 a typických věcech k daným státům
-výtvarné zpracování medvídka Pandy

Lidé a čas LČ
-náš denní režim (povídání o změně času)
-31.10-oslavy Halloweenu -zvyky a tradice
( strašidelné omalovánky, kreslení dýní)

Lidé kolem nás LKN
-připomeneme si pravidla naší družiny
-opakujeme si kouzelná slovíčka ,,prosím a 
děkuji,,
-využití volného času- zájmové aktivity(jak 
trávíme svůj volný čas) 

Místo, kde žijeme MKŽ
-naše město, naše vlast- 28.10 .DEN ČESKÉ 
STÁTNOSTI
-odpovídáme na otázky- víš, kde bydlíš, jak se 
jmenují a kde pracují tvoji rodiče, jak se jmenuje 
naše škola, jak se jmenují noví spolužáci…..
-besedujeme o škole a upevňujeme kamarádské 
vztahy

Rozmanitosti přírody RP
-naše příroda a kamarádi zvířata
-pozorujeme měnící se přírodu v našem okolí, 
jaké přírodniny mohu ve svém okolí najít 
(kaštany, šípky, barevné listy..)
-říkáme a čteme si pranostiky, hádanky, přísloví a 
pořekadla vztahující se k podzimu



                 -4.10.-den zvířat (kreslíme svoje mazlíčky)
-20.10.-den stromů (výtvarné zpracování)

-foukej ,foukej, větříčku- i draci létají

Člověk a jeho zdraví ČJZ
-sklizeň ovoce a zeleniny-zavařování , sušení…
-zavařujeme ovoce do sklenic( technika obtisku, 
stříhání, lepení)
-vitamíny, ochrana před nemocemi
-správné oblečení
-pobyt na čerstvém vzduchu

Odpočinkové a rekreační 
činnosti

-relaxujeme na koberci při četbě z knihy na 
pokračování
-porozumění textu- vlastními slovy 
převypravujeme přečtenou pohádku
-dramatizace podzimu-zkoušíme napodobit 
podzimní počasí (padající listí, vítr v korunách 
stromů, bubnující déšť, vichřice….)
-hrajeme si v pokojíčku s hračkami
-dle zájmu využíváme společenské hry
-sportovní činnosti na školní zahradě

Příprava na vyučování -hrajeme didaktické hry
-rozvíjíme slovní zásobu- popisujeme a 
vytleskáváme obrázky
-vypracováváme pracovní listy
-individuálně vypracováváme domácí úkoly

Poučení / prázdniny / 
akce ŠD

-podzimní prázdniny čtvrtek 29.10. - pátek 30.10 
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, poučeni o bezpečném odcházení ze školní 
družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s 
výtvarnými pomůckami a bezpečném chování na školní 
terase. 




