
 

ŠD Švehlova Oddělení:          III. oddělení 
Školní rok: 2022/2023 Měsíc:        Listopad       
Celoroční téma: 
Z pohádky do pohádky 

 
 

Téma měsíce: pohádka O perníkové chaloupce 

-charakteristika pohádkových postav 
- ponaučení pro děti, jak předcházet tomu, aby se 
rodičům neztratily, a co dělat v případě, když se 
ztratí. 
-morální ponaučení-nedůvěřovat cizím lidem 

(Ježibaba), schopnost řešit 
problémy bez pomoci rodičů                                                
 
 
 

Lidé a čas 

 
 

 
 

LČ 
-2.11- Dušičky- památka zesnulých 
-malujeme a vystřihujeme strašidla a zdobíme si 
s nimi družinu 
-11.11- přijíždí Martin na bílém koni- legenda o 
Martinovi 
-17.11.1939 a 1989-(studenti v historických 
událostech) 
-příprava na advent  
 

Lidé kolem nás 
 

 
 

LKN 
-vytváření dobrých vztahů v kolektivu, mezi 
spolužáky, učit se naslouchat a vycházet spolu 
bez násilí 
-osvojování a dodržování základu společenského 
chování (zdravení, poděkování, úcta ke starším) 
-povídáme si o naší širší rodině ( kdo je bratranec, 
sestřenice, teta, strýc, švagr, švagrová) 

Místo, kde žijeme MKŽ 
-náš domov- vyprávíme si o životě naší rodiny 
-popisujeme byty, domy v nichž bydlíme 
-vyrobíme si  domeček z papíru a výtvarně  
zpracujeme 



 

-zjistíme, kde se nachází v našem bydlišti pošta, 
lékařské středisko ,knihovna a jaké služby nám 
nabízejí 
 
 

Rozmanitosti přírody 
 

 
 

RP 
-pozorujeme změny v přírodě- ze stromů padá 
listí, odlétají poslední stěhovaví ptáci 
-jak se zvířátka připravují na zimu 
-vybarvujeme omalovánky s podzimním motivem 
 

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 
 
 

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.  

 


