
ŠD Švehlova Oddělení: 5. 
Školní rok: 2020/21 Měsíc: březen 
Celoroční téma: ,,Putování kolem světa”  

 

Téma měsíce: Jižní Amerika 
8. 3. MDŽ (historie, vyrábíme dáreček) 
Březen měsíc knihy (návštěva školní 
knihovny) 
21. 3. začíná jaro (výtvarné zpracování) 
22. 3. Den vody (koloběh vody v přírodě) 
28. 3. Den učitelů (Komenský) 
Blíží se Velikonoce (tradice, výtvarné 
zpracování) 
Jarní únava, prevence: dostatek vitamínů a 
spánku 

Lidé a čas 

 

LČ: 8. března MDŽ (historie, vyrábíme 
dáreček) 
28. března Den učitelů 
Velikonoce (Povídání o velikonočních 
tradicích a zvycích) 
 
 

Lidé kolem nás 

 

 

LKN: MDŽ 8. března svátek žen 
Moje maminka/babička/teta - povídání, 
kresba 
Vyrábíme drobný dáreček 
Jižní Amerika 
 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ: Březen měsíc knihy 
Knihovny, péče o knihy, vyrábíme záložku 
do knížky 
Představení knížky, kterou právě čteme 
doma 
 
 
 

Rozmanitosti přírody RP: Sledujeme změny v přírodě (první jarní 
rostliny) 
Mláďata v přírodě 
21. března začíná jaro 



  

22. března Den vody (koloběh vody v 
přírodě)  

Člověk a jeho zdraví 

 

ČJZ: Dodržujeme zvýšená hygienická 
opatření 
Chodíme na školní hřiště (na terasu) 
Dbáme na pitný režim 
První jarní sluníčko (dostatečné oblékání) 
Jarní únava, prevence: dostatek vitamínů a 
spánku 

Odpočinkové a rekreační činnosti 

 

Čteme knihu na pokračování 
Hrajeme stolní hry 
Odpočíváme na koberci 
Kreslíme na volné téma 
Montujeme a demontujeme stavby ze 
stavebnic 
Posloucháme písničky na přání 
Individuální rozhovory s účastníky 

Příprava na vyučování 

 

Hrajeme didaktické hry: Matematický poker 
(logické myšlení), hry s písmeny, 
procvičujeme pomocí kartiček doplňování 
i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 
Udržujeme pořádek ve školních věcech, ve 
třídě školní družiny a na školní chodbě 
Jarní s velikonoční říkadla 
Chaloupka na vršku: Velikonoce 

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. 
Velikonoce - poučení. 

 


