
ZÁŽITKOVÉ LISTY
Občasný emailový zpravodaj drnovické školní družiny

Číslo 1 září /210

5ážení rodičeM 
práv,  jshe  obdrželi  první  číslo  emailovéůo  zpravodaje 
ttI odd,lení  drnovické  školní  družinyI  .enho  zpravodaj  
si klade za cílM iněormovah 5ás o d,ní v družin,I Dpravidla 
každý m,síc se v n,m budehe moci dozv,d,hM jak 5aše  
d,hi  ve  školní  družin,  hráví  sv:j  volný  časM  jakým 
zp:sobem  se  bavíM  na  čem  pracují  a  jak  si  ůrajíI 
Dpravodaj  bude  vždy  obsaůovah  kráhké  –losy  z  akcí 
a akhivih  dopln,né ilushračními  ěoho–raěiemiM proho 5ám 
a 5ašim d,hem m:že do budoucna posloužih haké jako vzpomínka na časM kherý d,hi ve školní družin, 
prožilyI 3řeji 5ámM a4 jsou d,hi u nás spokojené a 5y hakéI V–rI Jva NrdáM vycůovahelka

ňa -vod byců se 5ám ráda předshavilaI Bmenuji se Jva NrdáM bydlím v ZrnovicícůI Vnozí 
m,  znáheM minimáln,  od  vid,níI  3ráce  s  d,hmi  mi  není  cizíI  Od  roku  /22Š  p:sobím  
v drnovickém HolokočiM občanském sdružení pro d,hi a mládežM kde koordinuji dv, akhivihy 
pod názvy  Holočhení (předčíhání  poůádek d,hemú a  )honožku (houlání  okolní  krajinouúI 
5yshudovala jsem sociální peda–o–ikuM sama jsem mahkou dvou malýců d,hí (kluci dva 
a čhyři rokyúI 5e školní družin, jsemM shejn, jako 5aše d,hiM prvním rokemI 3racuji zde na 
zkrácený -vazekI ) d,hmi hrávím čas ve školní družin, každý den od p:l dvanáché do hříM 
v páhek do p:l čhvrhéI 

ĎNovátřt ŠD v Barbřtu Ďv oinDít ítkbřtýý E
5  našem  druůém  odd,lení  je  zapsáno  celkem  02  d,híM  z  hoůo 
/Š  prvPák:  a  hři  druůáciI  Haždodenní  činnosh  máme  rozd,lenou 
na činnosh odpočinkovouM zájmovou a rekreační a přípravu na vyučováníI 
5yužíváme dv, míshnoshiI 5 přední míshnoshi K hříd, probíůá v,hšina 
našiců společnýců akhivihI Be hedy míshem pro sehkáváníM volnou ůruM 
ale  i  zájmovou  a  řízenou  činnoshI  ZruůáM  hjI  zadní  míshnosh  slouží 
k odpočinku  a  rela„aciI  H  dispozici  mají  d,hi  haké  šahnuM  do  kheré 
si ukládají  družinové a venkovní oblečení a bohyI Haždý den v dob, 
od 10“02 do 1U“22 ůodin hrávíme čas venkuI

OnšiíDĎtk v otlvdvpt
3řecůod z VÚ do DÚ je pro mnoůé velkým záb,remI Z,hi jsou po celodopoledním soushřed,ní ve škole  
unavenéI 3o ob,d, mají proho v družin, proshor pro odpočinekI Obvykle si voln, ůrajíM n,kheří poleůávajíM 
jiní naopak shaví ůradyM hancujíI 5 hého dob, obvykle čheme poůádku anebo posloucůáme ůudbuI ňásledn, 
zařazujeme kráhkou společnouM obvykle hvořivouM činnoshI

Kičstk šoi kvjnmri
5  našem  odd,lení  si  každý  najde  n,jaký  kouhek  pro  svoji  činnoshI  Z,včaha  ůodn,  navšh,vují  
ĎHadeřnichví sn:E a Ď.aneční sálEM kluci mají rádi Ď)havihel:v kouhekEI 5 pr:b,ůu školníůo roku byců cůh,la 
s d,hmi jednohlivé kouhky vylepšihM  z-hulnih a doplnih o novéI

etéBtnĎb řěž v BvBkv KilMĎkizb ĎbŠ šičíizvlě
ňa  začáhku  školníůo  roku  je  ve  škole  vždy  nuhno  d,hi  řádn,  poučih  opoučih  o  bezpečnoshiM  ocůran,  zdravíbezpečnoshiM  ocůran,  zdraví  

aa  oo  ůy–ien,ůy–ien, I  Nned v  pr:b,ůu  prvníůo  hýdne  si  nás  vzala  do  parády  
myškaI  Nravou  ěormou  jsme  si  vysv,hliliM  jak  používah  hoalehyM  šahnuM 
ručníkyM kapesníkyM komu ůlásih nevolnosh či -raz apodI 
ňaopak  d,hi  musely  nezbednou  myš  poučihM  kherak 
opahrn,  zacůázeh  se  školními  v,cmiM  družinovými 
pom:ckamiM kherak nepoškozovah ůračky ani kamarádyI 
5 souvisloshi s poůádkou o cůlapci s rozbihým kolenem 
a o babce Holínkové si d,hi vyslecůlyM jak se bezpečn, 

a opahrn, poůybovah v proshoráců školyM hjI cůodih vpravoM neb,ůahM neskákahM nevyklán,h 
se  z oken  a  řídih  se  pokyny  vycůovahelkyI  3ři  poůádce  Bak  se  Varhínek  zhrahil  jsme 
si pov,d,liM že při akhiviháců venku se musíme míh vzájemn, shále na očícůI

Nčob ztĎP
5enkovní akhivihy rozlišuji podle počhu d,híI 3okud je nás mnoůoM z-sháváme v areálu školyI .o znamená 
poůybujeme  se  na  školní  zaůrad,  a  školníců  ůřišhícůI  Nrajeme  ůryM  ůoničkyM  využíváme  prolézačekM 
ůoupaček a pískovišh,I BeTli počeh d,hí -čashnícíců se venkovníců akhivih menšíM vyrážíme do vsiM obvykle na 
d,hské ůřišh, na HřivduM do parkuM na procůázky a do přírodyI

Sičsaj ézMybskizb
Ráda byců se s d,hmi v pr:b,ůu roku -čashnila míshnícůM re–ionálníců i celosháhníců souh,žíI 5 současné 
dob, vyůlásilo oI sI Zrnka výhvarnou a ěoho–raěickou souh,ž na héma Dvířaha kolem násI S hak už d,hi 
zkoušely malovahIII

HhLcŽITÁ ŮEOZOUeReĚ
– prosímM dejhe d,hem do družinové šahny oblečení na převlečení (zvláš4 do hřídyM zvláš4 ven f bohy na venú
– pokud cůodí d,včaha do školy v šahecůM sukýnkáců a punčocůáčícůM nezapomePhe doplnih převlečení  

o ponožky
– dále by si d,hi m,ly do družiny přinésh ručník a ůrnek na pihí
– do konce září vybírám poplahek za školní družinuM čáshka činí U22MT Hčgpololehí
– rodičeM kheří jshe nevyplnili v zápisním líshku časy odcůodu díh,he z družiny f doprovodM žádámM abyshe 

hak učinili co nejdříveM shejn, hak musí býh v zápisním líshku písemn, zaznamenány kroužky díh,he
– v případ,M že bude 5aše díh, odcůázeh z družiny mimořádn, v jinou dobu anebo s jiným doprovodem než 

máhe uvedeno v zápisním líshkuM je nuhnéM sd,lih čas odcůodu a doprovod písemn, (do školníůo deníčkuú
– na konci m,síce září cůyshám besedu s včelařem s ukázkou včelíců -l: a ocůuhnávkou medu a  domácíců 

medovýců produkh: (medové perníkyúI 3rosím 5ásM rodičeM o písemný souůlas s e„kurzí vašeůo díh,he 
k     míshnímu včelaři  
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