
 

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

           

 

Téma měsíce:  klokani a další zvířata 
- Austrálie 
- Teplý a slunný kontinent uprostřed oceánu 
daleko od jiné pevniny, pouště, polopouště 
- nejznámější druhy zvířat, která zde žijí- klokani,  
 koaly, ptakopysk, pták Emu-druh pštrosa, dobrý 
běžec, na noze jen tři prsty, chová se pro maso, 
olej , kůži 

-písčité pláže a korálové útesy  
 

 
 

Lidé a čas 
 

 
 
 

 
 
 

LČ 
- změna zimního času na letní 
- pranostiky, přísloví a pořekadla k jarnímu 
období 
- připravujeme se na svátky jara - Velikonoce 
-opakujeme si hodiny a ukazujeme čas na 
papírových hodinách ( 27.3) 
         

                                                         
 
 

Lidé kolem nás 
 

       

 
   
 
 

 LKN 
-8.3. MDŽ – role maminky, babičky, tety ve 
společnosti 
-20.3.- Mezinárodní den štěstí- cílem je upozornit 
na důležitost pocitu štěstí v životě všech lidí 
19.3.Mezinárodní den invalidů- (žijí mezi námi, 
jak jim můžeme pomoci) 
28.3. Den učitelů 
-nezapomínáme na kouzelná slovíčka- prosím a 
děkuji 



 - vlastnosti- kladné a záporné- význam- společná 
beseda 

Místo, kde žijeme 
     
    

             
 

 

MKŽ 
- zdobíme si družinu jarními motivy 
- březen měsíc knihy- návštěva školní knihovny 
- společná beseda – moje nejoblíbenější kniha 
- oblíbená dětská literatura 
-vyrobíme si záložku do knihy 
-opakujeme si svoji adresu 
 
 
 
 

Rozmanitosti přírody 
 

    
 
 
 

 

RP 
-21.3. začíná jaro ( výzdoba chodby jarními 
motivy) 
- všímáme si změn v přírodě, vítáme jaro, přilétají 
první ptáci, pučí stromy, sluníčko více hřeje….. 
-první poslové jara-sněženky, bledule- výtvarné 
zpracování 
-22.3. Den vody- koloběh vody v přírodě 

 
- pozorujeme přírodu  na zahradě a v okolí školy  
-vybarvujeme omalovánky s jarní tématikou 
 

Člověk a jeho zdraví 
 

 
 
 
 

 

ČJZ 
-dodržujeme správné hygienické návyky  
-správná ochrana obličeje (roušky) 
-jaké potraviny zařadit do svého jídelníčku, co je 
zdravé a co nám naopak škodí 
-dodržujeme pitný režim 
- pobyt na školní 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 
- hrajeme odpočinkové hry 
 
 

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. Jarní prázdniny 14.3-18.3. 
 

 


