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Milí rodiče,
konec roku je pro mě příležitostí k ohlédnutí se za uplynulými měsíci, které jsem prožila s vašimi dětmi
ve školní družině. Stejně, jako se budeme loučit se starým rokem, rozloučíme se na nějaký čas také spolu.
Posledních pár týdnů trávím na nemocenské a mnoho týdnů ještě zůstanu. Můj zdravotní stav mi zatím
nedovoluje nastoupit zpět do ŠD. 
Nicméně vídat  se v novém roce jistě budeme. V rámci  vycházek budu i  nadále  doprovázet  své syny
do školy,  školky  a  také  na  volnočasové aktivity.  Potkat  mě,  v  roli  mámy,  budete  moci  občas  nejspíš
i v družině. Eva Hrdá

Komická představení
V měsíci říjnu jsme shlédli několik divadelních představení v podání dětí. Představení si vždy holky a kluci
samostatně nacvičili v odpočinkové době po obědě, přitom zvládli vyrobit pozvánky, vstupenky, kostýmy,
popřípadě kulisy a před odchodem ven divadlo předvedli.

Království stromů
Ŕíjnový den stromů jsme oslavili několika způsoby. Dětem se líbily hrátky v listí, které si užily v parku
u školky. Mimoto jsme si pověděli  o památných stromech v Drnovicích, okolo kterých denně chodíme,
a podnikli jsme výpravu ke Křivé borovici. Listí a plody stromů z okolí jsme využili na tvoření.

U Křivé borovice
Výprava ke Křivé borovici  proběhla společně se III. oddělením. Byla koncipovaná jako mobilní naučná
stezka. Spoustu se toho děti po cestě o stromech dozvěděly. 

Kaštany na špejli
Listí, kaštany, jeřabiny jsme v družině využili pro tvoření roztodivných výrobků.

Výstava družinového stromořadí
Naše stromečky vyrobené z předchozích školních let jsme si vystavili na nové nástěnné sítě na chodbě ŠD.
Jistě jste si všimli. 

Dobrý skutek
Při hrátkách v zámecké zahradě našly děti peněženku.
Udělali  jsme dobrý  skutek,  odnesli  nález  na  Obecní  úřad
v Drnovicích. Za odměnu si všichni přinesli nejnovější číslo
Drnovického zpravodaje.

Devatero pohádek Karla Čapka
V Muzeu Vyškovska ve Vyškově děti  shlédly  a  také si  prožily  zábavnou interaktivní  výstavu pohádek
Karla Čapka.

Ze života hmyzu
K výhrám v letošní místní výtvarné soutěži jsme opět nepřišli zkrátka. Tentokrát první místo v kategorii 6-ti
letých dětí obsadil Tomášek R. Ostatní děti si však také zaslouží pochvalu. I jejich dílka se povedla.

Pošta
V muzeu se dětem líbilo hraní na poštu – razítkování dopisů, skládání obálek, a další. V družině jsme si na
poštu také hráli. Dokonce přijel poštovský panáček a přinesl dětem psaní. Byl to dopis od Pana Klubíčka,
kterého děti tak dlouho hledaly. Pan Klubíčko dětem napsal, že si prodloužil prázdniny, avšak brzy se již
do ŠD vrátí... nakonec se však vrátil za mnou domů, aby mi po čas mé absence v družině nebylo smutno.
A tak já mohu slíbit, že se s Klubíčkem přijdeme za dětmi někdy podívat.

Hrnečky na čaj
Z odpadového materiálu si děti vyrobily hrnečky na zimu.

Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví, mnoho radosti a spokojenosti.Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví, mnoho radosti a spokojenosti.
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