
 

ŠD Švehlova Oddělení: III. oddělení 
Školní rok: 2020/2021 Měsíc: BŘEZEN    
Celoroční téma: Putování 
kolem světa    

 

Téma měsíce: Jižní Amerika 
- GEOGRAFIE 
- pralesy, nejdelší řeka světa-Amazonka 
- nejznámější druhy zvířat, která žijí v pralese  
-pohoří ANDY-chov lam 
 
 

Lidé a čas 
 

 
 

LČ 
- vybarvujeme měsíční kalendář na měsíc březen 
- změna zimního času na letní 
- pranostiky, přísloví a pořekadla k jarnímu 
období 
- připravujeme se na svátky jara-Velikonoce 
 
 

Lidé kolem nás 
 
 

 
 

LKN 
- práce v kolektivu, opakujeme si dohodnutá 
pravidla školní družiny a navzájem si pomáháme 
- práce v kolektivu, navzájem si pomáháme a 
vytváříme příjemné prostředí ve družině 
-nezapomínáme na kouzelná slovíčka-prosím a 
děkuji 
- 8.3. MDŽ-role ženy (maminky, babičky, tety) 
v naší společnosti 
-20.3. Mezinárodní den štěstí- cílem je upozornit 
na důležitost pocitu štěstí v životě všech lidí 
-28.3. Den učitelů-Komenský 
 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ 
- zdobíme si družinu jarními motivy 
-můj domov-výtvarné zpracování 
-dbáme na úklid hraček a her ve třídě 
-školní knihovna-návštěva knihovny, besedujeme 
na téma-moje nejoblíbenější kniha, pohádkový 
hrdinové 
-vyrobíme si záložku do knihy 
 
 

Rozmanitosti přírody RP 



 
 

 

- pozorujeme přírodu na zahradě a v okolí školy,  
-vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou 
-začátek jara-přilétají ptáci, pučí stromy, sluníčko 
více hřeje (výtvarné zpracování jara) 
-výzdoba chodby jarními motivy 
-22.3. Světový den vody 
 
 

Člověk a jeho zdraví 

 

ČJZ 
-dodržujeme správné hygienické návyky  
-správná ochrana obličeje (roušky) 
-vitamíny a minerály na posílení imunity  
-pobyt na školní terase 

Odpočinkové a rekreační 
činnosti

 

-relaxujeme na koberci při četbě (polední 
odpočinek) 
-hrajeme si s hračkami v pokojíčku, dle zájmu 
využíváme společenské hry, stavebnice lego 
- hrajeme odpočinkové hry 

Příprava na vyučování 
 

 
 

-zábavnou formou procvičujeme probrané úkoly 
-individuálně vypracováváme domácí úkoly 
-hrajeme didaktické hry 
-vypracováváme pracovní listy 

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.  
1.3.-5.3.- jarní prázdniny 

 


