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Vážení rodiče, 
právě jste obdrželi letošní první číslo emailového zpravodaje drnovické  
školní družiny. Tento zpravodaj si klade za cíl, informovat Vás o dění ve 
školní družině. Zpravidla každý měsíc se v něm budete moci dozvědět,  
jak vaše děti ve školní družině tráví svůj volný čas, jakým způsobem se  
baví,  na čem pracují  a jak si  hrají.  Zpravodaj  bude vždy obsahovat  
krátké glosy z akcí a aktivit  doplněné ilustračními fotografiemi,  proto 
vám a vašim dětem může do budoucna posloužit také jako vzpomínka 
na čas, který děti ve školní družině prožily. Přeji vám, ať jsou děti u nás 
spokojené a vy také. Mgr. Eva Hrdá, vychovatelka

Na úvod 
Ráda  bych  se  představila  především rodičům žáků  první  třídy.  Jmenuji  se  Eva Hrdá, 
bydlím v Drnovicích. Mnozí mě znáte, minimálně od vidění. Jsem matkou dvou malých dětí 
(kluci tři a pět roků). Od roku 2007 působím v drnovickém Kolokoči, kde koordinuji dvě 
aktivity  pod  názvy  Koločtení (předčítání  pohádek  dětem)  a  Stonožku (toulání  okolní 
krajinou). 
Ve školní družině pracuji druhým rokem. Mimo to působím ve třetí třídě jako asistentka 
pedagoga. Ve školní družině trávím s dětmi čas každý den od půl dvanácté do půl čtvrté. 

Jsme II. oddělení
V našem druhém oddělení ŠD je zapsáno celkem 30 dětí z prvního a druhého ročníku. Jistě jste si všimli 
na dveřích obrázku našeho maskota,  který  nese jméno „Pan Klubíčko“.  Jeho obličej  znázorňují  dvě 
písmena ŠD (školní družina), nohy znázorňují římskou dvojku (číslo našeho oddělení). V minulém školním 
roce ho, s mojí drobnou pomocí, ušili  a poté pojmenovali loňští prvňáci. O Pana Klubíčka se společně 
staráme, bereme ho na procházky a také si jej zase brzy začneme střídat na víkendy domů. Pan Klubíčko 
má svůj  pelíšek v podobě proutěného košíku na okně.  V letošním školním roce plánujeme ušít  panu 
Klubíčkovi kamarádku či kamaráda.

Odpočinek a relaxace
Ve školní družině mají děti každý den dostatečný prostor pro odpočinek. Především pro děti prvních tříd je 
celodopolední soustředění ve škole velkým záběrem. Děti bývají unavené. V době po obědě si obvykle 
volně hrají,  malují,  někteří  polehávají.  V této době někdy čteme pohádku anebo posloucháme hudbu. 
Následně zařazujeme krátkou společnou, obvykle tvořivou, činnost. Každodenní činnost máme rozdělenou 
na činnost odpočinkovou, zájmovou a rekreační a příležitostně zařazujeme také přípravu na vyučování. 

Koutek pro každého
V našem oddělení  si  každý  najde  nějaký  koutek  pro  svoji  činnost.  Využíváme celkem dvě místnosti. 
V přední místnosti probíhá většina našich společných aktivit. Je tedy místem pro setkávání, volnou hru, ale 
i zájmovou činnost. Druhou, tj. zadní místnost využívají děti k odpočinku a relaxaci, střídají se zde vždy po 
šesti žácích. K dispozici mají děti také šatnu, do které si ukládají družinové a venkovní oblečení a boty.  

Hurá ven!
Každý den v době po 13:30 hod  vyrážíme do terénu. Do 15:00 hodin trávíme čas venku. Pohybujeme se 
na školní  zahradě,  školním hřišti,  hrajeme hry,  honičky,  využíváme prolézaček, houpačky a pískoviště. 
Často vyrážíme do vsi, obvykle na dětské hřiště na Křivdu, do parku, na procházky a do přírody.

Jen se leje...
v  případě nepřízně  počasí  zůstáváme ve  školní  družině  a  hrajeme hry.  Využívat  můžeme také  školní 
tělocvičnu a drnovickou sokolovnu.

Svačina
Po skončení venkovních a dalších zájmových aktivit se přesunujeme do I. oddělení ŠD na pohádku. Děti, 
které zůstávají déle než do 15ti hodin v tuto dobu svačí.

A co dál?
Co ještě budou moci děti ve školní družině zažít a využít?
U  vchodu  do  ŠD  mohou  denně  využívat  pingpongového  stolu,  v  obou  odděleních  družiny  je  dětem 
k dispozici stolní fotbálek. Poměrně vybavená příběhy a pohádkami je družinová knihovnička. V průběhu 
školního roku se s dětmi vypravíme na výlety, exkurze, výstavy, vyrazíme na louku, do lesa, napadne-li 
sníh, budeme bobovat, stavět sněhuláky, poznáme nové lidi a kamarády a užijeme si spoustu legrace.

Příště...
V příštích Zážitkových listech si budete moci prohlédnout fotografie dětí z naší 
výpravy  za  ovečkami,  z  naší  první  narozeninové  oslavy  a  z  našeho  prvního 
družinového tvoření.
V měsíci říjnu nás čekají  Dny zdraví. Společně s paní Polednikovou, vedoucí 
školního stravování, hravou formou seznámíme děti  se  základy zdravé výživy 
a zdravého  životního  stylu.  Ve  spolupráci  s  výtvarnicí  paní  Tichou vytvoříme 
„zdravý komiks“ na nástěnku před jídelnou. Dále přijmeme pozvání Fit Studia 
Stodola na lekci zdravého cvičení pro děti, uvaříme si čaj z léčivých bylin, které 
nám rostou na záhonu před školou a po šipkách se vypravíme k babce bylinářce. O tom všem příště.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– prosím, dejte dětem do družinové šatny oblečení na převlečení (zvlášť do třídy, zvlášť ven + boty na ven 

a náhradní ponožky)
– v případě, že bude Vaše dítě odcházet z družiny mimořádně v jinou dobu anebo s jiným doprovodem než 

máte uvedeno v zápisním lístku, je nutné, sdělit čas odchodu a doprovo  d písemně   (do školního deníčku)
– Zážitkové listy vám budu zasílat zpravidla 1x za měsíc. Vždy se v nich budou objevovat fotografie dětí, 

jak tomu bylo zvykem v předešlém školním roce. V případě nesouhlasu s fotografováním vašeho dítěte 
a zveřejňováním fotografií formou Zážitkových listů (emailem rodičům dětí ŠD + na web školy), mě  
obratem kontaktujte a to buď emailem, telefonicky anebo osobně v ŠD

– v  případě,  že  byste  mohli  nějakým způsobem  obohatit  činnost  naší  družiny, tzn.  máte  zajímavé  
zaměstnání nebo zajímavého koníčka, umíte nebo vlastníte něco výjimečného, co by se dětem líbilo  
a jste ochotní se s námi o tyto zajímavosti podělit, taktéž mě, prosím, kontaktujte. Děkuji.

ZŠ Drnovice, Školní družina, II. odd., Mgr. Eva Hrdá, vychovatelka. Tel: 775 403 061, mail: hrda@zs-drnovice.cz 

mailto:hrda@zs-drnovice.cz

