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Vážení rodiče, 
ve druhém čísle Zážitkových listů se například dozvíte, na jakých pravidlech jsme se  v družině s dětmi  
dohodli a také, jakým způsobem je dodržujeme... E.H.

To jsme my - jmenné domino
V  průběhu  září  jsme  se  společně  seznamovali.  Zahráli  jsme  si  několik 
seznamovacích her a průběžně si opakovali jména.
Vyrobili jsme si tzv. Jmenné domino. Téměř všechny děti v našem oddělení 
se už dokáží  podepsat a tak (skoro) každý napsal  na lístek své jméno 
a za pomoci  prvních  a posledních  písmen  ve  jménu  jsme se  napojovali 
a skládali  obrazce.  Nakonec jsme si  vyrobili  dominový plakát  s  názvem 
„To jsme my!“.

Překvapení Kašpárka Oskárka
Když  v  naší  družině  zacinká  kouzelný  zvoneček,  všechny  děti  zpozorní.  Když  zvonečkem  jednoho 
zářijového dne zacinkal Kašpárek Oskárek, myslel si pan školník, že druhé oddělení už se venčí v parku. 

Všichni totiž úplně utichli, a to proto, že Kašpárek s sebou vláčel velikou těžkou krabici - s překvapením. 
Avšak to překvapení si musel každý zasloužit. Krabice s šesti čísly, pod každým číslem jeden úkol. Splnili 
všichni všechno, tak se začalo brzy rozbalovat. Ze zabaleného tajemství se vyklubala sada úchvatných 
razítek a třicet barevných sešitů. Přestože už měli školáci sešitů plnou aktovku, tajil se jim nad nimi dech.

Naše Poklady
Družinové deníky jsou i nadále tak trochu našim tajemstvím. V jedné 
z dětských knížek od Andrey Popprové jsme se dočetli, že: „s chováním 
je to jako s počasím“. A to se nám zalíbilo. A tak si v družině to počasí 
také  měříme  a  každý  týden  zaznamenáváme  pomocí  Kašpárkových 
razítek. Prozradíme jen, že ta naše nová sada obsahuje sluníčko, mráček 

a taky bouřkový mrak. K tomu jednu čistotnou kočku 
a velkého čuníka.
A protože se nám deníky  samými sluníčky  nafukují, 
bylo potřeba vymyslet řádnou odměnu. V družině jsme si zřídili tzv. truhlici pokladů. A že 
jich tam je.. Zajímavé časopisy (o Indiánech, Vílách, Skřítcích, Pirátech...), samolepky, 
sladkosti, a mnoho dalšího. Děti vědí, že za každých 5 získaných sluníček je možné si
jeden poklad vybrat a pořádně si ho užít. 
Prozradit také jistě můžu, prvního uživatele pokladu a tím je Ondra. Už na konci třetího 
zářijového týdne se mu podařilo získat páté sluníčko.

Pravidla ŠD
Hromy a blesky v družině pramálo létají. Bouřkové mraky se občas, pravda, honí 
okolo, ale obvykle se dlouho nezdrží. Abychom se jich vyvarovali, stanovili jsme 
si  naše družinová pravidla.  Vymýšlely je samotné děti.  Vybrali  jsme prozatím 
osm nejdůležitějších a z nich si vytvořili plakát na dveře. Jistě jste si všimli. 
Pravidla  jsou  následující:  1.  Všichni  jsme  kamarádi (vymysleli:  Natálka). 
2. Chováme se k sobě hezky (Ondra). 3. Chodíme pomalu (Kuba). 4. Nekřičíme 
(František, Katka). 5. Mluvíme jeden po druhém (Petra).  6. Hezky se chováme 
k hračkám (Pavla). 7.  Uklízíme po sobě (Bára). 8.  Neodcházíme bez nahlášení 
paní družinářce (Lukáš).
Téměř každé dítě jako souhlas „dalo ruku na to“ a všichni dodržování pravidel 
stvrdili svým podpisem. V průběhu školního roku jsme přichystáni vytvářet další 
důležitá pravidla, bude-li třeba.

A co si počneme s případným jejich porušováním? Pět bleskových mraků nám už dokáže to naše deníkové 
tajemství rozšlehat na kaši a pravděpodobně se o nich, milí rodiče, při velké bouřce dozvíte..

Jak se dnes cítíš?
Každý člověk se někdy může cítit ne zrovna nejlépe. Obvykle když nás něco bolí nebo trápí nebývá nám 
veselo a jen málokdy a málokomu se tím chlubíme. Děti to cítí  stejně tak. Abychom zjistili,  zda naše 
případné družinové „zlobení“ je opravdu zlobením anebo jen převlečenou únavou, povídáme si občas za 
pomoci obrázků.

Hurá na Křivdu
Když se odpoledne domluvíme na Křivdu, ozve se v šatně: „Hurá!!!“. To proto, že křivďácké hřiště je 
v Drnovicích jediné s kolotočem.

Už je to odevzdáno...
Do soutěže o.s. Drnka o zvířatech jsme odnesli celkem 38 obrázků. Nad mé očekávání se do malování 
zapojili i někteří chlapci. Účast dobrovolná a hojná. V případě, že by některé z obrázků byly vybrány na 
výstavu do Kulturního domu, budu Vás informovat.

Obrázky kolem nás
Hlavně  děvčata  ráda  malují.  A  to 
nejen  na  papír.  Obrázky  po  nás 
zústávají  často  také  v  parku. 
Předpověď slibuje slunečné počasí 
také  v  říjnu  a  tak  se  pokusíme 
sehnat  barevné  chodníkové  křídy 
a zkrášlit jimi třeba cestu do školy.

Šipkovaná
Na úterý  24.  září  2013 jsme naplánovali  první  šipkovanou – do Končin.  Jelikož  jsme se nechali  vést 
I. oddělením (starší děti nám vyznačily trasu a přichystaly úkoly), nechali jsme cestu nakonec na nich. 
Šipky nás vedly okolo palírny, Mlýnskou uličkou, přes Přídanky až do Horky a na Žleb k paní družinářce 
Holubářové. Milým překvapením na konec pro nás byli dva krásní koníci.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– prosím, rodiče, o přinesení ovocného sirupu a papírových kapesníků do ŠD
– ráda bych každému z dětí přichystala  symbolickou oslavu narozenin. Pro tuto příležitost jsem ušila na  

stolky slavnostní ubrusy a také látkový dort se skrytým prostorem na sladkosti. Prosím, je-li to ve Vašich 
možnostech, vybavte vašeho oslavence 2 balíčky měkkých bonbonů pro kamarády z družiny (medvídky, 
žížaly aj.). Prosím, nedávejte dětem do družiny tvrdé bonbony. Děkuji.

– pokud nesouhlasíte s fotografováním Vašeho dítěte ve ŠD a s pravidelným obdržováním Zážitkových listů 
emailem, napište mi to, prosím, obratem na mail: hrda@zs-drnovice.cz 
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