
 

ŠD Švehlova Oddělení:          III. oddělení 
Školní rok: 2021/2022 Měsíc:        prosinec     
Celoroční téma: 
Poznáváme zvířata v Zoo 

 
   

Téma měsíce:  medvědi a další zvířata 
- Tom a Berta- lední medvědi (zajímavosti 
z jejich života) 
- Berta -poslední lední medvěd odchovaný v 
Praze 
-medvěd lední( polární)- severní polární oblast 

-Arktida                              

 
 

Lidé a čas 

 
 

LČ 
- Advent- vánoční zvyky a tradic 
-Mikuláš, Barborka, Lucie (společně besedujeme, 
jaké zvyky a tradice spolužáci doma dodržují) 
 
-posloucháme vánoční koledy a písně 
-učíme se básničky pro Mikuláše 
-mikulášská trojice (vybarvujeme omalovánky, 
pracujeme s materiálem)  

Lidé kolem nás LKN 
-povídáme si o našich prarodičích a o tom, jak 
dříve slavili  vánoční svátky 
-povídáme si o vánočních trzích, které se konají 
v našem městě 
-Vánoce v jiných kulturách… 
-vyrábíme přáníčka pro své blízké 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ 
-zdobíme stromeček ve družině 
-vánoce u nás doma (povídáme si o průběhu 
Vánoc, Štědrý den, první a druhý svátek-
symboly, tradice, zvyklosti) 
 



Rozmanitosti přírody 
 

 
 
 
 

RP 
-pozorujeme změny v přírodě-  
-jak se zvířátka připravují na zimu 
-jak vypadá les v zimě 
-vystřihujeme sněhové vločky 
-vybarvujeme omalovánky se zimním motivem 
-medvěd hnědý- medvěd v brlohu, jak a kde 
přezimuje( skalní jeskyně, pod kořeny velkého 
stromu od listopadu do března) 
 

Člověk a jeho zdraví 
 

        
 
 

 

ČJZ 
-dodržujeme správné hygienické návyky a 
chráníme se před zimními infekcemi 
-správná ochrana obličeje při nachlazení 
-vitamíny a minerály na posílení imunity  
-vhodné oblečení do sychravého počasí 
-sportujeme dle počasí- pobyt na 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 
-pobyt na školní terase 

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. ( vánoční prázdniny-23.12.2021-2.1.2022) 



 


