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Milí rodiče,
jak již bylo řečeno na schůzce rodičů, v letošním školním roce bylo otevřeno nové, tedy III., oddělení
školní družiny. Děti byly rozděleny následovně:

I. oddělení – žáci 1. tříd, II. odddělení – žáci
2. tříd,  III.  oddělení  –  žáci  3.  a  4.  tříd.
V současné  době  je  kapacita  školní  družiny
zcela  naplněna.  Všechna  tři  oddělení  čítají
po třiceti zapsaných dětech.
Já  mám  to  potěšení
pokračovat  v  letošním
školním  roce  opět  ve  II.
oddělení s vašimi dětmi, nyní

již s druháky. Navazuji tedy na loňský školní rok a pokračuji v obdobném duchu jako
loni.  V minulém školním  roce  se  nám podařila  navázat  vynikající  spolupráce,  velice
uvítám, podaří-li se nám ji udržet i nadále.
Budete-li mě potřebovat zastihnout, máte možnost mě sehnat každý den od půl osmé do čtvrt na dvanáct
na I. stupni ZŠ. V družině jsem každý den do půl čtvrté. V tento čas předávám vaše děti paní vychovatelce
Jance Holubářové (po, út, čt) anebo paní vychovatelce Barboře Ďuriníkové (st, pá).  Eva Hrdá

Nová tvář v ŠD
Ve  školní  družině  jsme  s  radostí  přivítali  novou  paní  (resp.  slečnu)  vychovatelku,
Barboru Ďuriníkovou,  která  s  vašimi  dětmi  (druháky)  tráví  čas  ve středu a v pátek
v době od půl čtvrté do čtyř hodin.
Barbora  Ďuriníková  bydlí  v  Drnovicích,  ve  školní  družině  pracuje  na  zkrácený  úvazek.
Působí ve III. oddělení u žáků 3. a 4. tříd.
Má  zkušenosti  s  prací  z  dětmi  jako  vedoucí  na letních  táborech,  a dále  příležitostně
vypomáhá v Kolokoči, drnovickém spolku pro děti a mládež. 

Nový školní rok
Nový  školní  rok  jsme zahájili  zatím  ještě  v  prostorách  Kolokočovny.  Přichystáno  bylo  vše  potřebné...
Zápisní lístky, šuplíky z krabic pro děti, obálky na omluvenky, souhlasy, seznamy potřebných věcí, apod.

Odpočinková činnost
V době po obědě, kdy děti přichází do družiny, tráví čas odpočinkem. Jejich činnost není řízená. Volně si
hrají, tvoří a malují na volné téma, odpočívají na koberci, na pohovce, ve stanu či v sedacích vacích. 

Zájmová činnost
Po  odpočinkové  činnosti  následuje  tzv.  zájmová  činnost  (hudební,
dramatická,  pohybová,  výtvarná).  Obvykle  bývá  tématicky  zaměřená
(souvisí s motivy ročního období, s místními zvyky, tradicemi, významnými
dny,  svátky,  apod.).  Na  přelomu měsíců  září  a  října  jsme se  zaměřili
na téma „Ze života hmyzu“. Malovali jsme do výtvarné soutěže, společně
se III. oddělením jsme si zahráli dvě šipkované se zaměřením na znalosti
o hmyzu.

Zapojujeme se do výtvarné soutěže

Motýlí stezka
Motýlí stezku jsme si prošli školou. Děti ze III. oddělení nám přichystaly šipky a motýlí stanoviště. Každý
motýl obsahoval znalostní otázku. Kdo správně odpověděl, získal odměnu.

Pobyt venku
Pokud nám počasí přeje, trávíme denně čas také pobytem venku. Využíváme  dětská a sportovní hřiště
v Drnovicích (v parku, na Křivdě, v areálu školy, U potoka).

Housenková dráha
Opět k tématu „Ze života hmyzu“ jsme si připravili pro děti ze III. oddělení  šipkovanou se znalostními
otázkami a úkoly o hmyzu. Úkoly jsme si také vyzkoušeli a otázky zodpověděli. Nejšikovnější byl Tomášek
R. a nejvíce se všem líbila otázka o muškách octomilkách. Nakonec jsme se schovali u Kašparova a tam
čekali tiše jako myšky.

Příprava na vyučování
Součástí  naší  družinové  činnosti  je  také  tzv.  příprava  na  vyučování.
Tuto přípravu pojímám víceméně jako neformální (počítáme schody do družiny,
ke  kostelu,  pořádáme  znalostní  soutěže,  opakujeme  koloběh  roku  –  roční
období, měsíce, svátky, tradice, aj.). Děti se často ptají, zda mohou psát v ŠD
úkoly.  V  případě,  že  budu mít  od  vás  rodičů  svolení,  mohou si  děti  úkoly
v družině  napsat.  Nejklidnější  doba pro  tuto činnost  je  v čase po  patnácté
hodině, kdy přicházíme z venku.

Mimořádné akce
Občas ve školní družině pořádáme také mimořádné akce, o kterých býváte informováni prostřednictvím
lístečků – souhlasů. V září a říjnu jsme uskutečnili celkem tři Koloběžková odpoledne na asfaltovém hřišti
za fotbalovým stadionem. Děti si užily volnou jízdu i organizovaný závod. 

Dobrý skutek
Paní kuchařky nás požádaly o plakát na rampu u kuchyně, který by obsahoval nápis „Neparkovat před
rampou“. Takový úkol se nám velice zalíbil a měli jsme ho hotový jedna-dvě.

Spravedlivé odměny
S chováním je to jako s počasím... Usměvavá hřejivá sluníčka nám občas překryjí mraky
a z těch se sem tam zableskne. Potom se nám opět krásně vyčasí. Nadále zůstávám
u sluníčkových  a  mrakových  razítek  hodnotících  chování  a  hraní  ve  školní  družině.
Dále u razítek kočičky a čuníka za úklid osobních věcí i družinových hraček. Děti jsou již
starší a tak v letošním roce malinko měním systém hodnocení. Hodnotící razítka budou
děti dostávat  do školních deníčků vždy jedenkrát za měsíc a to buď sluníčko anebo
mrak.  Bleskové  mraky  jsou  za  „průšvihy“  a  mohou  se  v  deníčku  objevit  kdykoli
i v průběhu měsíce.

Narozeniny
Kdo z dětí bude chtít, může opět v družině oslavit své narozeniny a podělit se s dětmi o drobnou sladkost.
Opět  připomínám,  prosím,  neposílejte  do  ŠD  tvrdé  bonbony.  Děkuji.  Našim  dosavadním  oslavencům
blahopřejeme!

Pan Klubíčko
Maskotem našeho II. oddělení ŠD zůstává náš velevážený Pan Klubíčko. Jistě se vám však již donesla
zpráva, že Pan Klubíčko se nám v novém školním roce ještě neukázal. A tak přemýšlíme, zda si prodloužil
prázdniny anebo  se  nám  někde  schovává.  Očekávali  jsme,  že  při  stěhování  nábytku  a  hraček
z Kolokočovny do družiny se nám ukáže a se stěhováním pomůže, avšak nestalo se tak. Začali jsme proto
aktivně hledat! Volali jsme z okna a vytvořili jsme plakáty na družinovou tabuli. Pokud se nám do konce
října neobjeví nebo neozve, rozšíříme zprávu o celodružinovém pátrání také do školy a okolí.

Ztráty a nálezy
Od června nám v družině leží několik věcí, ke kterým se nikdo z dětí nehlásí. Věci jsem nafotila. Pokud
poznáte, že některé z nich jsou vaše, přihlaste se o ně. Věci uschovám v ŠD nejdéle do konce října.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Souhlasy:  Děkuji vám za všechny odsouhlasené lístečky, které jste mi  

po dětech zpět  do  školní  družiny  poslali.  Bez vašich souhlasů by naše  
družinová činnost zdaleka nebyla natolik pestrá a zajímavá.

– Zápisní lístky:  Od mnohých z vás ještě potřebuji  doplnit přesné časy  
odchodů a doprovod dítěte do zápisního  lístku.  Prosím  o upřesnění  
na lísteček anebo přímo do přihlášky v ŠD.

– Omluvenky: Děkuji,  že nově využíváte vlepené obálky na omluvenky.  
Připomínám, že dítě je potřeba omluvit vždy, když odchází v jiném čase či s jiným doprovodem než má 
uvedeno v Zápisním lístku.  O     jakékoli změně mě, prosím, vždy písemně informujte. Pokud si přejete  
posílat dítě do šatny či pod školu, také musíme zaznamenat do zápisního lístku!!Telefonickým žádostem
nemohu vyhovět.

– Oblečení: Protože už k nám dorazilo podzimní počasí, prosím, doplňte dětem teplé oblečení na ven.  
Všichni už by měli mít v družinové šatně teplou mikinu, bundu a čepici.

– Sluníčka a mraky: Každé dítě s pravidelnou docházkou v ŠD už ode 
mě  dostalo  do  školního  deníčku  razítko  (sluníčko/mrak),  které  vás  
informuje o chování a hraní v ŠD. Všechny děti byly poučeny o     chování 
a     dodržování družinových pravidel. Pravidla máme vyvěšena na dveřích. 
Oproti loňskému roku se nemění, budeme je pouze postupně doplňovat.
Objeví-li se vašemu dítěti ve školním deníčku bleskový mrak, znamená 
to, že dítě v ŠD opakovaně nedodržuje některé pravidlo. Nejčastěji jde 
o běhání v prostorách ŠD (třída, chodba, šatna), o nevhodné chování  
k dětem či  hračkám anebo o příliš  hlasité  či vulgární  projevy.  Bleskové mraky  děti  dostávají  spíše  
výjimečně.

– Dary do ŠD: Velice si vážím vašich darů do družiny. Většina z vás poslala papíry 
na     malování, děkujeme. Obzvláště bych chtěla poděkovat paní Iloně Grycovépaní Iloně Grycové, která
nám na začátku školního roku věnovala krabici     akrylových barev doplněnou o sadu
štětců. Nový výtvarný aj. materiál pro tento rok nám také zajistila škola. Děkujeme.

– Přinést si: Holky i kluky bavilo tvoření z vlny a látky. Letos už se na vlnu opět ptají.
Ráda bych v průběhu školního roku naše ruční tvoření doplnila o něco nového a to 
o navlékání korálek, háčkování a vyšívání.  Drobné zásoby korálek, drátků, vlny i bavlnek  v družině máme.  
Aby si však mohly děti své výrobky odnášet domů, bylo by dobré naše zásoby rozšířit. Proto se na vás obracím,
pokud vaše děti (především děvčata) rády navlékají či vyšívají, prosím, věnujte jim do družiny drobný materiál 
k těmto činnostem. Vše dáme dohromady a budeme čerpat společně.

ZŠ Drnovice, Školní družina, II. odd., Mgr. Eva Hrdá, vychovatelka. Tel: 775 403 061, mail: hrda@zs-drnovice.cz
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