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Téma: 

Kolem světa za 303 dní 
 

 

 



Září: Letem světem 

Jižní Amerika, Severní Amerika, Arktida, Antarktida, Austrálie, Afrika, Evropa, Asie: 

* Tematické hry, seznámení s mapou a globusem, práce s kompasem, rukodělná činnost 

Společné a časově tematické akce: 

* Pasování na školáky 

* 27. 9. 2021 Svatováclavská pouť – soutěžní stanoviště na téma středověk 

Říjen: Jižní Amerika 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Jižní Ameriky 

* Kultura (architektura, lidové zvyky, doprava, jídlo…) 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Jižní Ameriky 

Společné akce: 

* 8. 10. 2021 Spaní + lampionový průvod  

 

Listopad: Severní Amerika 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Severní Ameriky 

* Kultura (architektura, lidové zvyky, Indiáni, doprava, jídlo…) 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Severní Ameriky 

Časově tematická činnost: 

* Dušičky (výroba lampiček, vzpomínka na naše blízké) 

 

 

 

 

 



Prosinec: Arktida 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Arktidy 

* Kultura (architektura, lidové zvyky, Eskymáci, doprava, jídlo…) 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Arktidy 

Společné a časově tematické akce: 

* Vánoční tvoření 

* Prezentace výrobků 

* 7. 12. 2021 Mikulášské soutěže 

* 20. 12. 2021 Silvestr v družině 

 

Leden: Antarktida 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Antarktidy 

* Expedice, vědecká činnost, možnosti dopravy na Antarktidě 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Antarktidy 

Společná akce: 

* 13. 1. 2022 Putování za lesním skřítkem Miloušem – pochod podle zašifrovaných značek, na 

závěr necháme v lese krmení pro zvířata 

 

Únor: Austrálie 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Austrálie 

* Kultura (architektura, lidové zvyky, doprava, jídlo…) 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Austrálie 

 

 



Březen: Afrika 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Afriky 

* Kultura (architektura, lidové zvyky, doprava, jídlo…) 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Afriky 

Společná akce: 

* 25. 3. 2022 Spaní + bazén 

 

Duben: Evropa 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Evropy (důraz na jarní probouzení přírody) 

* Kultura (architektura, lidové zvyky – důraz na velikonoce) 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Evropy 

Časově tematická činnost: 

* Velikonoční tvoření 

* Prezentace výrobků 

 

Květen: Asie 

Tematické hry, výtvarná a rukodělná činnost, tanec, poslech písniček na téma: 

* neživá příroda, podnebí, apod. 

* Flóra a fauna Asie 

* Kultura (architektura, lidové zvyky, doprava, jídlo…) 

* Společný projekt – shrnutí, dotváření slepé mapy Arktidy 

Společná akce: 

* 16. 5. 2022 Táborák, společné opékání  

 

 

 

 



Červen: Retrospektiva, ohlédnutí za celým rokem 

* Výroba glóbu (výtvarná a rukodělné činnost) 

* Vymysli svůj vlastní světadíl: tvar, název, co  tam roste, kdo tam žije… 

 

Společné akce: 

* 1. 6. 2022 Den dětí – soutěžní stanoviště 

* 16. 6. 2022 Závěrečná bojovka: turistika podle mapy, kompasu, šifer - na konci poklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 
 

* Začátek šk. roku: středa 1. 9. 2021 

* Podzimní prázdniny: středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021  

* Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 až neděle 2. 1. 2022 

* Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022 

* Jarní prázdniny: pondělí 7. 2. až pátek 11. 2. 2022 

* Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022 

* Konec šk. roku: čtvrtek 30. 6. 2022 


