
 

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

 
    

Téma měsíce: Tučňáci a jiná zvířata 
               Tučňák Humboldtův 
-charakteristika, rozšíření, biotop, potrava,              

rozměry, rozmnožování 
-zajímavosti ze života tučňáků 
-výroba tučňáka 

                                                    
 

Lidé a čas 
 

 

 

LČ 
-6.leden Tři králové (jména, legenda, současná 
charita) 
-vyprávíme si o požitých Vánocích, jaké dárky 
nám Ježíšek přinesl…. 
-výroba kalendáře 
 
 
 

Lidé kolem nás 
 

 
 
 

LKN 
- práce v kolektivu, opakujeme si dohodnutá 
pravidla školní družiny a navzájem si pomáháme 
- vyrábíme dárečky pro budoucí první třídy 
-jak využít volný čas- zimní radovánky- lyžování, 
bobování, bruslení, stavění 
sněhuláků….koulování 
-zimní sporty 

Místo, kde žijeme 

 

MKŽ 
-rozdíl života ve městě, na venkově a na horách 
(společně hledáme výhody a nevýhody…) 
- porovnáváme, jak vypadá zima ve městě a na 
horách 
- zimní radovánky- stavění sněhuláků, bobování 
(bezpečnost při zimních radovánkách) 
 

Rozmanitosti přírody 
 
 

RP 
-pozorujeme změny v přírodě, jak se staráme 
v zimě o zvířátka 



 

-vybarvujeme omalovánky se zimní tématikou 
-kreslíme sněhuláky na alobal( výzdoba chodby ) 
-učíme se vystřihovat sněhové vločky z papíru 
-kreslíme obrázek zimy na desky, které slouží 
k ukládání výkresů a výrobků ze školní družiny 
-lednové pranostiky 
 

Člověk a jeho zdraví 

 
 

 

ČJZ 
-dodržujeme správné hygienické návyky a 
chráníme se před podzimními infekcemi 
-správná ochrana obličeje při nachlazení 
-vitamíny a minerály na posílení imunity  
-vhodné oblečení do sychravého počasí 
-sportujeme dle počasí- pobyt na terase 
-dodržujeme zvýšená hygienická opatření 
v souvislosti s Covid-19 
 
 

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 
-hrajeme odpočinkové hry- ,,paní Zima 
přichází…(děti říkají slova, která se vztahují 
k zimnímu období) 

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.  

 


