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Číslo 1 září 2017

Vážení rodiče, 
posílám vám první  číslo  letošního emailového zpravodaje ŠD,  jehož
cílem je 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 zprávy z akcí a aktivit doplněné
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 vám představila. Jmenuji se Eva Hrdá, bydlím v Drnovicích. Mnozí mě
znáte od vidění. Jsem máma dvou malých dětí (kluci osm a šest roků). Deset let
působím v drnovickém Kolokoči, kde jsem dříve koordinovala dvě aktivity  Koločtení
(předčítání pohádek dětem) a Stonožku (toulání okolní krajinou). 

Ve školní  družině jsem začala  pracovat ve školním
roce 2013/2014. Jsem vychovatelkou ve II. oddělení,
do kterého je zapsána většina děti z 1. tříd. Mimo to
ve  škole  pracuji  ještě  jako  asistentka  pedagoga.
S vašimi dětmi jsem v družině každý den v době cca
od půl dvanácté do tří, někdy do půl čtvrté, v pátek
do čtyř hodin. Vaše děti však v družině tráví čas nejen se mnou, ale také
s kolegyněmi  Barborou  Zouharovou (vychovatelka  III.  oddělení)

a s vedoucí vychovatelkou Jankou Holubářovou (I. oddělení).

Jsme II. oddělení
V našem druhém oddělení ŠD je zapsáno celkem 30 dětí. Jistě jste si všimli na dveřích
a zde ve zpravodaji obrázku našeho maskota, který nese jméno „Pan Klubíčko“. 
Jeho obličej znázorňují dvě písmena ŠD (školní družina) a nohy znázorňují římskou dvojku
(číslo našeho oddělení). Děti už znají Klubíčkův příběh. V předešlých školních letech ho
s mojí  pomocí  ušiliy  a  poté  pojmenovaly  děti,  které  jsou  dnes  už  páťáci  a  páťačky.
V družině se o Pana Klubíčka staráme, bereme ho na procházky, hrajeme si s ním. Avšak
v letošním roce si Pan Klubíčko ještě prodloužil prázdniny a tak vyčkáváme, kdy se ukáže

či nám alespoň napíše dopis. Některé děti se už nemůžou dočkat. 

Odpočinek a relaxace
Ve školní družině mají děti každý den prostor pro odpočinek. Celodopolední soustředění ve škole je zvlášť
pro děti prvních tříd 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  aktivity  máme  rozděleny  na činnosti
odpočinkové, zájmové a rekreační a příležitostně zařazujeme také přípravu na vyučování. 

Volné hraní
V našem oddělení si každý najde nějaký koutek pro svoji činnost. Chlapci si hrají s kostkami, autíčky, staví
vláčkodráhy. Děvčata si v družině oblíbila kočárek s panenkou, koníčky, plyšáky, maňásky.

Malí stavitelé
Velmi oblíbené u kluků i u děvčat jsou stavebnice a kuličkodráha, především proto, že mohou zcela nechat
rozvíjet svou fantazii.

U stolečku
Děti si mohou v družině vybrat z mnoha deskových a karetních her. Zatím nejoblíbenější jsou karty všeho
druhu.

Malujeme a tvoříme
První týdny v družině děti upřednostňovaly spíše odpočinek a volné hraní. Někteří už však projevili zájem
o malování a rukodělné tvoření. K dispozici máme papíry, pastelky, barvy, křídy, pastely, nůžky, lepidla.

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

Jen se leje...
v případě nepřízně počasí zůstáváme ve školní družině, hrajeme hry, tvoříme z plastelíny, organizujeme si
discotéku nebo se díváme na pohádku. Využívat budeme moci také školní tělocvičnu a halu.

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 využívat pingpongového stolu, v prvním oddělení 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  našich vzpomínek na léto.
V průběhu září jsme si povídali a hráli na téma prázdniny, voda, moře, les aj.
V měsíci říjnu nás čekají Dny zdraví a Týden stromů. Při příležitosti Dne stromů si povíme proč jsou pro
nás stromy důležité, nějaký si namalujeme a vypravíme se za nimi do přírody. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– V těchto dnech probíhá ve II. oddělení ŠD u Vašich dětí suplování z důvodu mé hospitalizace. Do družiny

se opět vrátím na začátku měsíce října.
– Prosím, dejte dětem do družinové šatny oblečení na převlečení (zvlášť do třídy, zvlášť ven + staré boty

na ven a náhradní ponožky). Brzy se venku ochladí, bylo by dobré, aby děti měly v družinové šatně také
starší bundu, kterou mohou při venkovních aktivitách ušpinit.

– 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 doprovod písemně (ve školním
deníčku mají děti vlepenou družinovou obálku na omluvenky).

– Jistě už znáte dny a časy, ve kterých bude Vaše dítě navštěvovat kroužky. Pokud se jedná o kroužek,
který  nějakým  způsobem  zasahuje  do  družinové  docházky  (např.  dítě  bude  odcházet  ze  ŠD  na
kroužek dříve než máte uvedeno v zápisním lístku), prosím, napište dny a časy na lísteček a stvrďte
Vašim podpisem anebo se zastavte osobně, upravíme časy v zápisním lístku.

– Na závěr se na Vás obracím s nabídkou možnosti spolupráce se ŠD. V případě, že byste mohli a chtěli 
nějakým způsobem zpestřit 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, budeme rádi za spolupráci. V předchozích letech nám například rodiče a prarodiče 
přišli  přečíst pohádku, jedna z maminek nám upekla dort  na oslavu výročí Večerníčka, jiná zaslala  
papírové  šablonky  k  vánočnímu tvoření,  další  maminka  nám nabídla  lekci  zdravého  cvičení,  jeden  
z tatínků nám přinesl ukázat 6ti týdenní štěňátka, další rodiče nás pozvali na prohlídku rozkvetlé zahrady,
jiní na jezírko s rybami. Děti takováto netradiční oživení činnosti družiny mají moc rády.

– Ještě  bych  Vám chtěla  poděkovat  za  vyplnění  souhlasů,  za  zaslání  papírových  kapesníků  a  papírů
na malování. Děkujeme.

ZŠ Drnovice, Školní družina, II. odd., Mgr. Eva Hrdá, vychovatelka. Email: hrda@zs-drnovice.cz 
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