
ŠD Švehlova Oddělení: 5.
Školní rok: 2020/21 Měsíc: říjen

Celoroční téma: ,,Putování 
kolem světa”

Téma měsíce: Asie
4. 10. Světový den zvířat
20. 10. Den stromů
28. 10. Vznik našeho státu

 Podzimní sklizeň (ovoce, zelenina)
 Vitamíny: ochrana před nemocemi
 31. 10. Halloween
 Podzimní prázdniny

Lidé a čas LČ: Co vše stihneme během dne: Každý z nás si 
sestavíme svůj denní režim - porovnání.
Kdy se nejlépe připravíme do školy: využíváme hry, při 
nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, 
soustředěnost a tvořivé myšlení.
Besedujeme o státním svátku - 28. října.

Lidé kolem nás

LKN: poznáme jména a zdrobněliny jmen našich 
kamarádů
Besedujeme o našem teritoriu: místo po mé pravici je 
volné, byl bych rád, aby tam seděl (a)…, protože ...

Místo, kde žijeme

MKŽ: další stát Asie
Zmíníme se o anglosaském lidovém svátku - Halloween
Ozdobíme si prostory v družině

Rozmanitosti přírody

RP: pozorování přírody
Poznávání stromů a plodů
Podzimní sklizeň
Den stromů
Světový den zvířat

Člověk a jeho zdraví ČJZ: hrajeme sportovní týmové hry
Navštěvujeme školní terasu nebo školní hřiště



Dodržujeme hygienické návyky
Vitamíny: ochrana před nemocemi

Odpočinkové a rekreační 
činnosti Klidné, pohybové činnosti

Odpočinek na koberci
Tvořivé hry (námětové, stolní)
Prohlížení a četba knih a časopisů
Spontánní kresba, omalovánky
Poslech pohádek
Rozhovory s účastníky
Vyprávění a kreslení zážitků
Čtení pohádek/knihy na pokračování

Příprava na vyučování

Učivo procvičujeme formou didaktických her
Didaktické hry
Udržujeme pořádek ve školních věcech, ve třídě školní 
družiny a na školní chodbě

Poučení / prázdniny / akce ŠD

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. 
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny: účastníci byli 
poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní 
kázni během podzimních prázdnin.


