
ŠD Švehlova Oddělení: 5. 
Školní rok: 2021/22 Měsíc: září  
Celoroční téma: Poznáváme 
zvířata v zoo 

Téma měsíce:   

• gorily a další zvířata  

• zahájení  školního roku (seznámení s Řády, 
nastavení pravidel) 

• prázdninové  vzpomínky (výtvarné zpracování) 

• seznámení  s celoročním tématem: 
Poznáváme zvířata v zoo 

• 22.9.  podzim začíná (výtvarné zpracování  

• 28.9.  svátek sv. Václava (legenda o našem 
patronovi)  

• 28.9.1931  výročí 90 let Zoo Praha 
(celodružinová výtvarná práce)  

• hygiena  vzhledem ke Covid 19 

Lidé a čas 

 

LČ: 
Vzpomínáme na léto 
Výtvarně ztvárníme prázdniny 
Věnujeme se tradicím sv. Václava 
 
 

Lidé kolem nás 

 

LKN: 
Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování ve 
školní družině a na školní terase 
Sepíšeme kolektivní pravidla svého oddělení, vznikne 
tak Dohoda o vzájemném respektování 
Hrajeme seznamovací hry 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ: 
Přivítáme se po prázdninách opět ve školní družině 
Seznamujeme se s prostředím školní družiny a s jejím 
okolím (změny) 
Ozdobíme si prostředí třídy a školní chodbu 
 
 

Rozmanitosti přírody 

  

RP: 
Najdeme zářijové pranostiky 
Zjistíme, kam se začínají odlétat ptáčci a kdo všechno 
se stěhuje do teplých krajin 
Povíme si o podzimní rovnodennosti 
Vymodelujeme podzimní sklizeň ze zahrádky 
(plastelína) 
Sbíráme přírodniny, sušíme je na pozdější tvorbu 

Člověk a jeho zdraví ČJZ: 
Zopakujeme si bezpečností pravidla v prostorách školní 
družiny a venku 
Sportujeme na školní terase nebo na školním hřišti  



 

Hrajeme míčové, běhací hry, naučíme se pravidlo fair-
play 
Využíváme herní prvky na školní terase 
Dodržujeme pitný režim 

Odpočinkové a rekreační 
činnosti 

 

Čteme knihu na pokračování 
Hrajeme stolní hry 
Odpočíváme na koberci 
Kreslíme na volné téma 
Hrajeme pohybové hry na školní terase 
Montujeme a demontujeme stavby ze stavebnic 
 

Příprava na vyučování 

 

Hrajeme didaktické hry: Pexeso, Piškvorky, Abeceda, 
Jména, Na řemesla, Barevné počítání, Sčítání 
Luštíme sudoku, kvízy a křížovky 
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.  
Zvýšená hygienická opatření v souvislosti s Covid –19. 

 

 


