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Milí rodiče, milé děti.
Ani jsme se nenadáli a konec školního roku je tu. Tyto poslední Zážitkové listy vám přiblíží dění ve školní
družině v posledních dvou školních měsících. E.H.

Květinový koberec
Měsíc  květen  zahájily  děti  protahováním,  cvičením,  ale  i  lenošením na  přírodním květinovém koberci
v parku.

Maminkám k svátku
Krásná, hodná, vtipná, mlsná a veselá.... je moje maminka...

Budoucí prvňáčci v ŠD
Na konci května jsme měli ve školní družině návštěvu předškoláků. Přišli  se podívat, zda si i  ve škole
budou moci hrát. Mnozí šli najisto, mají totiž v ŠD staršího sourozence či kamaráda.

Koloběžkové odpoledne
u staré hasičky a před školou. Seřízené koloběžky jsme si vyzvedli ve Stodole.

Květnové narozeniny
V měsíci květnu jsme měli nejvíce oslavenců.

Jarní sluníčka
děti se učily kreslit tuší...

Druháci baví prvňáky
Děvčata  ze  druhé  třídy  pobavila  prvňáčky  divadelní  scénkou.  Monička  a  Ondra  si  spolu  připravili
představení s gymnastickými kruhy. Obojí se líbilo velice.

Veselé koncertování
Také prvňáčci jsou šikovní a rádi si pro ostatní připravují vystoupení. Zatím nejúspěšnější byli František
a Tom s flétničkami. Pro velký aplaus nestíhali přidávat písničky. 

Parkohraní
Poslední  dobou chodíme časteji  do parku. Hrajeme zde honičky, schovávanou, míčové hry,  využíváme
houpačku... 

Maják v parku je velké lákadlo. Prvňáčci na něj mají dovoleno lézt jen výjimečně a pod dohledem.

Kolokočovna
Díky  úzké  spolupráci  školy  a  Kolokoče,  využíváme  od  1.  června  prostory  Kolokočovny.  Děje  se  tak
z provozních  důvodů.  Do  kolokočácké  výtvarné  dílny  jsme  si  přestěhovali  koberec,  hračky,  výtvarné
potřeby, stolky, židle a vše potřebné. Dveře jsme viditelně označili nápisem Školní družina...

Tablety z odpadového materiálu
už druhý měsíc pracujeme na projektu „tablet“ :o) Do družiny jsme obdrželi vyřazená sklíčka z továrny
určená k likvidaci do kontejneru. Sklíčka primárně slouží jako dvířka od mikrovlné trouby (?), avšak při
zapojení  fantazie  připomínají  tablet.  S  nemojanskou  paní  vychovatelkou  jsme daly  hlavy  dohromady.
Výsledkem jsou funkční tablety, které si již dvacet dětí s mojí pomocí vyrobilo a přineslo domů. Děti byly
v ŠD poučeny o bezpečném zacházení se sklem.

Technika.. 
Přestože jsme se po celý školní rok úspěšně bránili vpádu techniky v podobě mobilních telefonů, tabletů
a přenosných herních konzolí do našeho oddělení, nyní v měsíci červnu, mají děti dovoleno si omezenou
dobu hrát hry, které si z domu (se svolením rodičů) přinesou. Typy her výhradně kontroluji a nedovoluji
hry obsahující násilí či jiná pro děti nevhodná témata.

Školní hřiště
Při pobytu venku využíváme také školní hřiště. Trénujeme skok daleký, hrajeme hry, honičky, trénujeme
penalty.

Srandičky
Děti mají rády legraci a také legraci samy vymýšlí... Takovéto legrácky nám vznikají obvykle při úklidu.. :o)

Profese
Stejně jako v loňském roce jsme si povídali o tom, čím by děti chtěly být, až vyrostou. Věřím, že jednou
bude pro děti zajímavé, zavzpomínat po které profesi toužili v první či druhé třídě. Po letech budou moci
vyhodnotit, zda byly jejich dětské sny reálné či nikoli.

Pan Klubíčko má kamaráda
Babička Honzíka ušila  do školní  družiny pro děti  a hlavně pro Pana Klubíčka kamaráda. Je to  modrý
čtvereček, kterému děti začaly říkat „Fandík“. Fandíku, vítej mezi námi!

Piknik na rozloučenou
V jednom z posledních červnových odpolední jsme si s dětmi udělali piknik. Využili jsme bylinného záhonu
před školou. Uřízli jsme pořádný svazek pažitky a připravili lahůdku. Chléb s máslem a s pažitkou byla toho
odpoledne nejlepší lahůdka světa. A mohu vám potvrdit, že si s chutí dali i  ti největší odpůrci bylin a
zeleniny.  Davídek  dokonce  přišel  s  nápadem,  že  bychom  si  mohli  v  příštím  školním  roce  pořádat
gurmánské čtvrtky.  

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Úklid: Během posledních červnových dnů, je potřeba, aby si  děti ze ŠD odnesly ručníky, hrnečky,  

zbytky nevypitých sirupů, oblečení  a boty ze šatny, a dále složku s výkresy. Věci  můžete odnášet  
průběžně.  Nezapomeňte  vyzvednout  věci  i  dětem,  které  již  v  posledních  červnových  dnech  ŠD  
nenavštěvují.

– Návštěvy  Pana  Klubíčka:  Pan  Klubíčko  navštívil  všechny  vaše  domácnosti.  Ráda  bych  vám  
poděkovala za jeho vřelé přijetí a za váš čas a práci, které jste věnovali zápisu do jeho cestovního  
deníku. Byli jste velice nápadití, tvořiví a vtipní. Určitě stojí za to zpracovat minimálně jedny klubíčkové 
monotematické Zážitkové listy. Pravděpodobně se k vám dostanou v létě anebo na začátku příštího  
školního roku.

– Spolupráce s  rodiči:  Paní  Aničce  Bednaříkové  děkujeme za pěknou hromadu časopisů Sluníčko.  
Babičce Honzíka děkujeme za ušití Fandíka. 

– Organizace  ŠD  v  příštím  školním  roce:  S  největší  pravděpodobností  budou  v  příštím  školním  roce  
navštěvovat I. oddělení paní vychovatelky Janky Holubářové (budoucí) prvňáci. Ve druhém, tj. Klubíčkovém, 
oddělení budu s většinou vašich dětí pokračovat v zájmové aj. činnosti já.

– Otázky tři: Velice si vážím vašich odpovědí na mé tři otázky týkající se evaluace naší družinové zájmové  
činnosti. Vaše postřehy, náměty, připomínky a nápady vnímám jako důležité pro plánování práce v příštím  
školním roce. Nabídla jsem vám tímto prostor vyjádřit se k dosavadním aktivitám vašich dětí a také k aktivitám 
do budoucna. Někteří jste odpověděli stručně a jasně, jiní jste se rozepsali, někteří jste si vyžádali osobní  
schůzku, někteří jste se neozvali... Děkuji vám, kteří jste mi zaslali odpověď, vy kteří jste zapomněli či nestihli 
odpovědět, připomínám, že stále můžete :o)

– Léto: Přeji vám všem hezké léto, příjemně prožité dovolené a dětem krásné dlouhé prázdniny. Pokud v létě 
narazíte na cokoli, co by mohlo naši družinu obohatit či inspirovat, nejváhejte a pište, posílejte odkazy či  
fotografie.

Velice vám děkuji za celoroční, mnohdy nadstandardní, spolupráci.
Těším se nashledanou v příštím školním roce.
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