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Milí rodiče, milé děti.
V průběhu měsíce ledna jsme si ve školní družině hodně malovali, hráli a také oslavovali. Nyní máme
za sebou první pololetí a radost z vysvědčení. Někteří možná ani nevíte, že také v ŠD jsme si společně
symbolické družinové vysvědčení vytvořili. Další velkou radostí pro nás byly oslavy 50. výročí Večerníčka,
které jsme si uspořádali. Na všechno můžete nyní zblízka pohlédnout. E.H.

Dárky od Ježíška
Po vánočních prázdninách jsme se všichni ve zdraví sešli a vyprávěli zážitky z prázdnin. Děti vzpomínaly,
co všechno na konci roku 2014 prožily, a malovaly dárky od Ježíška.

K†M†B†2015
Na začátku ledna jsme si připomněli svátek Tří králů. Povyprávěli jsme si o mudrcích a navázali na zvyky
a tradice. Vyráběli jsme královské papírové koruny, malovali obrázky, zpívali píseň My tři králové...

Narozeninové oslavy
V lednu oslavili v ŠD narozeniny Pepík, Ondra, Radeček a VerunkaPepík, Ondra, Radeček a Verunka. 

Slavil také Večerníček
U příležitosti oslav 50. výročí Večerníčka, děti namalovaly velkého Večerníčka, vytvořily večerníčkové čepice,
shlédly několik večerníčkových pohádek, vymalovaly tematické omalovánky, poznávaly večerníčkové pohádky
podle obrázků a soutěžily v pohybovém pexesu.

Snědli jsme Večerníčkův dort
Paní  Ilona  Grycová,  maminka  Jirky  Gryce,  upekla  a  přivezla  dětem  do  ŠD  vynikající  buchtu,  která
představovala  dort  pro oslavence  Večerníčka.  Jelikož  všechny  děti  měly  z  buchty  boule  až  za  ušima,
předkládám vám zde, kromě fotografií, také recept.

Buchta ala hanácké koláče
Těsto:  1  hrnek hladké a  1  hrnek celozrnné mouky,  1 hrnek cukru,  1  hrnek mléka pokojové  teploty,
½ hrnku oleje, 2 celá vejce, 1 prášek do pečiva.
Náplň: 2 tvarohy, 1 hrnek cukru, 1 vanilkový cukr, 1 vanilkový pudink, 2 celá vejce, 1 hrnek mléka.
 =)  těsto  i  náplň  vyšlehat  zvlášť.  Na plech vyložený  papírem na pečení  vylijeme ½ těsta,  na těsto
nalejeme celou náplň, na kterou lžičkou naklademe povidla nebo marmeládu a zalejeme zbytkem těsta.
Pečeme v předem vyhřáté troubě na 160 stupňů. 

Večerníček v podání druháků aneb druháci baví prvňáky
Druháci  si  vyzkoušeli  scénáristiku,  dramaturgii  i  produkci  Večerníčka.  Pepík  sepsal,  zrežíroval  a  sehrál
večerníčkové divadélko, Lukášek a Štěpánek předvedli skvělé oslavenecké osvětlení.
Dílo se zdařilo natolik, že kromě prvňáků shlédli tohoto vydařeného Večerníčka také kluci a holky z prvního
oddělení ŠD.

Večerníčková šipkovaná
Druháci připravili v družině mapu části Drnovic, do které zaznačili šipky a stanoviště. S mapou jsme se
vydali po stopách Večerníčka a na vyznačených stanovištích jsme plnili večerníčkové úkoly.

Bunkry ve školní zahradě
V poslední době si děti oblíbily školní zahradu. Hrajeme zde na schovávanou, na sochy, postřehové a další 
hry. Také si zde děti staví bunkry, milují houští a keře.

Co je to ples?
Kdo na ples chodí a co se na plese dělá? Byly moje otázky směřované k dětem. Chytré hlavičky daly
dohromady, že na ples chodí dospěláci, hraje tam muzika a tancuje se. K tomu jsem se dozvěděla mnoho
dalších věcí, které dle mínění dětí lze na plese provozovat. Vysvětlili jsme si, co je to tombola a vypravili
se do kulturního domu na obhlídku výzdoby, kterou právě připravovaly paní  učitelky z prvního stupně
na Obecní a školní ples.

Vločky z papíru...  učíme se...

Vločky sněhové... ty jsou nejlepší!

Zapojili jsme se do projektu Sněhuláci pro Afriku
„Africké děti si ve své zemi nikdy sněhuláky nepostaví. Některé z nich se ale ani nedostanou do školy.
Na první informaci  nic nezměníme, tu druhou však můžeme společně ovlivnit.“ To je motto neziskové
organizace Kola pro Afriku, která pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádá třetí
ročník akce, jejímž cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.  

Družinové vysvědčení
Na konci měsíce ledna jsme zaznamenali a sečetli všechna sluníčka, všechny mráčky
a také bleskové mraky.  Vytvořili jsme symbolické vysvědčení školní družiny a vyvěsili
jej na dveře od družinové šatny. Pokud děti ve školní družině vyzvedáváte, jistě jste si
všimli.  Je  moc  dobře,  že  ve  II.  klubíčkovém  oddělení  ŠD  převládají  sluníčka
(tj. pěkné hraní, pomáhání, uklízení...). Napočítali jsme jich dohromady 515. 
Mraků (za křičení a nehezké hraní v ŠD) máme 52 a škaredých bleskáčů (za průšvihy
a nedodržování družinových pravidel) je celkem 83. Také jsou to poměrně vysoká čísla,
co se mraků týká. Avšak my víme, že po každé bouřce se nám vždy vyčasí a proto
nejsme z mraků a blesků trudomyslní. Naopak, radost máme z více než pětistovky usměvavých sluníček.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Platba ŠD: Prosím o uhrazení platby za ŠD na II. pololetí a to na účet školy. Platba činí 500,- Kč/dítě.

– Odchody dětí ze ŠD: V případě, že u vašeho dítěte dochází ve II. pololetí ke změnám času odchodů 
či doprovodu ze ŠD, prosím informujte mě písmně. 

– Návštěvy Pana Klubíčka: Slíbila jsem v družinovém zpravodaji zmínku o návštěvách Pana Klubíčka, 
družinového maskota, ve vašich domácnostech. Pan Klubíčko absolvoval za I. pololetí tolik návštěv, že si 
zaslouží  své  monotematické  Zážitkové  listy.  Prosím,  máte-li  možnost  zašlete  fotografie  vašich  dětí 
s     Panem Klubíčkem, na můj email.

– Pomůcky do ŠD: Většina dětí potřebuje do ŠD nové lepidlo. Dále, v nejbližších dnech budeme malovat 
obrázky - ráda bych se s dětmi zapojila do dvou výtvarných soutěží. Na malování budeme potřebovat, 
mimo jiné, černý tlustý lihový fix. Bylo by dobré, aby měl každý svůj podepsaný fix a podepsané lepidlo 
ve  svém  družinovém  šuplíku.  Děvčatům  a  některým  chlapcům  jsem  slíbila  tvoření  bambulek  
a panáčků/panenek z vlny. Máte-li doma zbytky vlny, vybavte vaše dítě malým klubíčkem. 

   Děti, které pravidelně chodí se ŠD ven, mívají v tomto období mokré oblečení. Vše sušíme v družinové 
sušárně. Bylo by velmi praktické, kdyby si děti mohly do sušárny přinést svůj vlastní podepsaný věšák 
na     oblečení. Prosím, nezapomínejte v těchto dnech děti vybavit náhradním  oblečením na převlečení 
(především kalhoty, ponožky apod.).

– Spolupráce s rodiči: Tentokrát bych chtěla poděkovat následujícím rodičům:
pan Martin Mrázek nám daroval a instaloval televizor do ŠD, pan Radim Gryc opravil  
rozbitou hračku, paní  Ilona  Grycová upekla  symbolický  dort  pro  děti,  paní  
Renata     Němcová přinesla balík kancelářských papírů,  babička Markétky Rozehnalové 
věnovala krmení pro ptáčky. Všem moc děkujeme!!

  V březnu, měsíci knih, čtenářů, internetu..., bych se chtěla zaměřit na knížky, pohádky, 
příběhy, verše v podobě čteného textu. V ŠD si některé společně přečteme. Budu číst 
já, budou číst děti,  vypravíme se na návštěvu do obecní knihovny, přivítáme v ŠD  
drnovické literární tvůrce. Touto cestou bych však zároveň ráda oslovila vás rodiče či  
prarodiče anebo také starší sourozence dětí ze ŠD, zda byste byli ochotní dětem v ŠD jakýkoli krátký text
(báseň, příběh, pohádku...)  přečíst.  Na textu, obrázcích aj.  se můžeme společně domluvit.  Ochotná
babička, maminka, teta, sestra, ochotný táta, strýček, děda, bratr či jiný ochotný čtenář se může už nyní
přihlásit na můj email. Věřte, uvidíte radost a hrdost vašich dětí, pokud se aktivně zapojíte.

Vaší dosavadní spolupráce a vstřícnosti si velice vážím. Díky vám tak mohu dětem v ŠD
nabízet pestré a neotřelé zážitky a z nich následně zpracovávat Zážitkové listy tohoto typu.
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