
Říjen 2022 – „ Objevujeme krásy podzimu“ 
Tematické okruhy, činnosti Cíle a rozvoj klíčových kompetencí 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, 
Člověk a jeho zdraví 

Škola  

Cesta do školy, na hřiště a po obci Bezpečné chování na chodníku a silnici.  
Chození ve dvojicích.  
Znám a respektuji dopravní značky. 
Slušné chování na veřejnosti. 

Kultura stolování ve školní jídelně. 
Upevňování hygienických návyků. 
 

Hygiena (mytí rukou před konzumací 
jídla, po WC, po příchodu z venku, 
pravidelné větrání ve škole).  
Samostatné prostírání příborů a talířů. 
Správné držení příboru během obědu. 
Úklid a mytí stolů po obědě a odpolední 
svačině – služba. 
Pravidelné zalévání květin – služba. 

Režim ve školní družině 
 

Střídání učení a odpočinku. Dodržování 
zásad psychohygieny, eliminace únavy 
z vyučování - poobědové čtení (i 
samostatné předčítání) pohádek a důraz 
na odpočinkové činnosti. 
Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - tematický okruh Rozmanitost přírody 

Mezinárodní den zvířat (4.10.) 
Založení družinového herbáře. 

Prezentace fotek vlastních zvířat, 
diskuze. 

Sportovní aktivity 

Pravidelné procházky, pobyt na hřišti 
(obecním, školním). 
Schovávaná, fotbal, badminton, Kuchta 
– buchta, hry týmové i na jednotlivce.  

Hraní známých i nových her. Pobyt na 
čerstvém vzduchu. Fair play hra. 
Bezpečnost při sportech. Zdokonalování 
fyzické kondice. 

Výtvarné, pracovní aktivity a hry 

Pracovní aktivity – pravidelný úklid 
hraček a pracovní plochy v ŠD. 
Podzimní výzdoba ŠD (malované koláže 
s listy). 
Výrobky ze samotvrdnoucí hmoty. 
Společná výroba papírového draka. 
Výroba dárečků pro učitele (podtácky 
z nažehlovacích korálků). 
Ruční práce (korálkování – náušnice, 
přívěsky, výrobky z drátků). 
Výroba papírových motýlků. 
Týmová hra „Poznávačka“, sběr co 
největšího počtu kaštanů. 

Rozvoj kreativity, samostatnosti. 
Vzdělávání pomoci zábavných 
didaktických her. 
Upevňování pracovních návyků. 
 
 

Významné dny 

4.10.   Světový den zvířat 
5.10.   Světový den učitelů 
20.10. Mezinárodní den kuchařů 
28.10. Vznik samostatného   
           českosl.státu 

Státní svátky a mezinárodně významné 
dny – diskuze, tematické činnosti a 
aktivity. 

 

* Tento měsíční plán může být v případě potřeb aktualizován/doplňován. 


