
ZAčÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014 -2015 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Školní družina se o prázdninách přestěhovala do nových prostor v ZŠ (půda). Je nyní veliká a 

prostorná a všem se nám tu moc líbí. Školní družinu od září navštěvuje 27 dětí. 

Září: 

- seznamovací a asociační hry s 10 novými prvňáky (Štěpánkové, Adélka, Majdalénka, Andrejka,                                                                                                                     

Anetka,  Kája, Pavlík, Adámek a Jindřišek)  

- výroba družinových motýlků, přívěšků přátelství 

- „Houby“  (trhání a lepení papíru), 

- „Panáčkové z kukuřice“ 

- „ Ježek“   (lepení  vylis. listů) 

- BRAMBOROVÉ ZÁVODY – přenášení brambory pomocí tužky 

- „MOJE RUKA“   (obtisk ruky na zeď před vstupem do ŠD) 

- vycházky do přírody (hry v lese, sběr hub), poznávání Havlovic, využití sportoviště 

   Četba: Pohádky bratří Grimmů. 

 

Říjen:  

- dokončení přívěsků přátelství 

- pečení posvíc. koláčů 

- oslava  posvícení  (zpěv, tanec, hodování) 

- exkurze na rybárně 

- náš rybník (ekosystém, kresba, lepení) 

- sběr přírodnin, listů 

- ochutnávky z přírody (ovoce a zelenina, využití všech smyslů 

- hry : Co jím? Hádej z čeho jsem? Jak mi chutná? 

- vycházky do přírody, využití hřiště, les – sběr hub, stavby z přírodnin 

 

   Četba: Jan Svěrák, Kuky se vrací.  

 

Listopad:  

- začínáme navštěvovat saunu 

- učíme se třepit kraje látky, vyšíváme entlovacím stehem, 

- tiskáme motivy na látku (dárek pro rodiče) 

- vyrábíme vánoční hvězdy 



- připravujeme se na Advent (adventní kalendář - letos mráčky, svícen, věnec  

na dveře ZŠ). 

Prosinec: 

- čertovská dráha v tělocvičně 

- „Čertík na bombóny“ (výroba z plastových kelímků) 

- vánoční besídka („Proč zima nemohla přijít“) 

- učíme se balit dárky 

- zpěv a poslech vánočních koled 

- Vánoční nadílka ve školní družině 

- Stromeček pro zvířátka v lese 

- 18. 12. 12014 jsme našli v lese 8 podhříbků! 

 

Chtěla bych také poděkovat panu Zimovi, manželům Dibelkovým 

a pí. Fialové za sponzorské dary do naší školní družiny. Moc 

Vám všem děkujeme a  Vaše dárky nám udělaly radost. 


