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Školní rok: 2021/2022 Měsíc:  Únor 
Celoroční téma: 
Poznáváme zvířata v ZOO 

 
 
 

Hlavní téma : Meloun : lachtan 

jihoafrický 

lachtani a další zvířata 
ukázka lachtanů v knížce 
"Severská zvířata" 
krátké video a seznámení s 
lachtany - ukázka na youtube, 
dětská obrázková encyklopedie 
- přečteme si o lachtanovi . . . 
 

Lidé a čas 

 
 

LČ - 2.2. Hromnice - byly 
považovány za konec zimy. Na 
Hromnice o hodinu více. Na 
Hromnice jasná noc, bude 
mrazů ještě moc. Na Hromnice 
musí skřivan vrznout, i kdyby 
měl zmrznout. 
 

Lidé kolem nás 
 

 
 
 

LKN –  Masopust ( předzvěst 
Velikonoc, návrh karnevalových 
masek ) 
14.2. Den svatého Valentýna - 
svátek lásky a náklonnosti mezi 
partnery, seznámení s legendou 
vyrobíme si přáníčko ve tvaru 
srdíčka 

Místo, kde žijeme MKŽ -  21.2. Mezinárodní den 
mateřského jazyka ( jazykolamy 
a další přesmyčky, slovní hříčky 
a říkanky, rýmované básničky . . 
.) 



 

 

Rozmanitosti přírody 
 
 

 

 

RP –  příroda se pomalu 
probouzí k životu. Na začátku 
února je většinou zem ještě 
pokrytá sněhem a příroda 
odpočívá.První jarní kytičky - 
Sněženka podsněžník, Šafrán 
jarní, bledule . . . 
 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

 

ČJZ – opakování hygienických 
návyků v době koronaviru, 
správné a důkladné mytí rukou 
– názorná ukázka, pravidelná 
kontrola hygieny, pitný režim a 
jeho důležitost, vitamíny a 
minerály pro naše zdraví v 
chladných dnech, pestrá 
skladba jídelníčku s ovocem a 
zeleninou 
 

Odpočinkové a rekreační činnosti 
 

 

společná četba knížky - čtení s 
porozuměním, 
protahujeme se formou cvičení 
na koberci spolu s dětmi, 
jednoduché cviky na protažení 
celého těla 
stolní a společenské hry dle 
zájmu dětí, pitný režim a 
kontrola vhodného oblečení na 
ven, odpočíváme na koberci s 
časopisem nebo knížkou, 
poslech pohádek na CD nebo 
DVD . . . 



Příprava na vyučování 
 

 
 

individuální pomoc při psaní 
DÚ 
Pravidelná návštěva knihovny 
ve škole . . . 
Čteme knížky s většími písmeny, 
prohlížení časopisů na koberci, 
procvičujeme slovní zásobu - 
hra Šibenice, hra Slovní kopaná 
. . . 
 

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.  

 


