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Vážení rodiče, 
v dubnu jsme toho hodně stihli.  Zaměřila jsem se na některé významné dny tohoto měsíce. K jejich  
příležitosti jsem tematicky orientovala naši zájmovou činnost. E.H.

Den ptactva (1. 4.)
Den ptactva připadá na stejný den jako Apríl. Některé děti se ode mě nechaly nachytat, když hledaly na akátu 
na Křivdě papouška. Aby jim to nebylo líto, vyrazili jsme pozorovat hnízdo kosa. Při příležitosti Dne ptactva 
jsme tvořili ptáčky z barevného papíru, hádali ptačí hádanky, skládali dravce ze stavebnic, poznávali ptactvo 
v encyklopedii aj.   

Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)
Z některých dětí se v ŠD stali malí spisovatelé a ilustrátoři. Pověděli jsme si, jak s knížkou (ne)zacházet.

Světový den zdraví (7. 4.)
V týdnu od sedmého do jedenáctého dubna jsme se zaměřili  na téma zdraví  a nemoc. Přečetli  jsme 
si příběh o malé nezodpovědné Janince. Děti vymýšlely, jak by se měla Janinka  chovat správně zdravě, 
poté malovaly chutná a zdravá jídla. V souvislosti s tematikou zdraví jsem dětem vyprávěla o své dřívější 
práci s     nevyléčitelně nemocnými   dětmi a přečetla pohádku o odvážném Honzíkovi bojujícím s jeho nemocí. 
Mimo jiné jsme si také pověděli o klíšťatech – nákazách a prevenci.

V naší ŠD také sportem ku zdraví...

Aprílové počasí
Celou zimu nám počasí přálo, až v měsíci dubnu jsme museli kvůli dešti několikrát zůstat ve škole. Hráli 
jsme hry, tvořili, vyprávěli, četli a dramatizovali. 

Klauni stále frčí
Cirkus  před  odchodem  ven  jsme  měli  skoro  každý  den bez  závislosti  na  počasí.  Některá  děvčata 
představení dotáhla k naprosté dokonalosti...

Pod našimi okny
vykvetl zlatý déšť...

Poznáváme a pozorujeme přírodu
Učíme se být citliví ke všemu živému.

Putování za kůzlátky
Vypravili jsme se na Žleb k paní vychovatelce prohlédnout kůzlata.

Svátky jara  
Před Velikonocemi jsme si v ŠD zaseli  obilí,  namalovali  kraslice a ušili  velikonoční zajíčky. Na  Smrtnou 
neděli jsme s děvčaty zavítaly zazpívat koledu k nejstarší občance Drnovic...

Pampeliškování
Umět uplést věneček z pampelišek není dnes pro všechna děvčata samozřejmostí. Kačka s Bárou umí!

Kostky
Z prvního oddělení ŠD si poslední dobou děti rády půjčují velké dřevěné kostky. Dá se z nich postavit 
všechno na světě.

Den Země a Evropský den akcí proti rasismu (22. 4.)
Den Země jsme oslavili úklidem v Končinách a u Budonické studánky. Nasbírali jsme velký pytel odpadků. 
Putovali  jsme  také  ke  studánce  Pavla  na  Chocholík.  Některé  starší  děti  ze  ŠD  si  pamatují  pana 
Miroslava Daňka, který o drnovické studánky pečoval. Připomněli jsme si jeho životní příběh a veršování.
Řekli jsme si také několik slov o recyklaci, zúčastnili se školního sběru papíru (v ŠD jsme natřídili celkem 
10 kg papíru – 5 kg pro 1. A, 5 kg pro 1. B). Dále jsem děti upozornila na sběrné místo použitých baterií 
a vysloužilých zářivek ve škole. 

Zabrousili  jsme  také  do  oblasti  interkulturního  vzdělávání.  S  dětmi  jsem  mluvila  o  předsudcích 
a stereotypním vnímání etnických menšin ve společnosti. Vyprávěla jsem o svém dobrovolnickém působení 
v Klubu romských dětí a žen. 

Zahnali jsme zlé nadpřirozené mocnosti
Připojili jsme se ke starému obyčeji pálení čarodějnic. Děti zavzpomínaly na staré časy, kdy se školkou 
chodily nakouknout na dřevěnou čarodějnici a její chaloupku na Křivdu. Kdo se nebál, mohl si tentokrát 
čarodějnici zblízka prohlédnout i osahat. 
Poslední dubnový den jsme se přiřadili k instalování čarodějnice na hranici na Křivdě. S mnohými jsme 
se setkali  ještě  večer  před  filipojakubskou  nocí  při  pálení  velkého  ohně,  kde  jsme  spolu  s  velikou 
čarodějnici na hranici spálili ještě malé, z klacíků, látky a papíru, námi vyrobené čarodky.

Cestovatel Klubíčko
„Pan Klubíčko se má,“ říkají děti. Za poslední čas si užil návštěvu u Čtvrtníčků v Ježkovicích (Vojtík vzal 
Pana Klubíčka do Rakoveckého údolí na bledule a taky na nákup jarního oblečení do Prostějova), dále 
pobyl  u Sýkorů (s Evičkou zažil skautskou schůzku a uzlování),  u Bastlů (s Radimkem prožil rodinnou 
oslavu), a u Adámka Jedličky (s Adámkem opékal špekáčky a naučil se lézt po stromech).
Avšak, pánové a dámy, držte se! Pan Klubíčko si na Velikonoční prázdniny (aniž by to předem plánoval 
a tušil) vyrazil na Istrii -  k moři a to se Štěpánkem. „...jsme šli na pláž a uviděli jsme hejno delfínů,  
Pan Klubíčko se nestačil divit. Za pár minut objevil i mořskou hvězdici...“...

Mravenečci třídí knoflíky
Námi vyrobenou pomůcku jsme již předali malým dětem 
a jejich rodičům do Kolokočovny. 
Některým  maminkám  se  pomůcka  zalíbila  natolik, 
že dětem vyrobily doma svou vlastní.

„Houpeme se, houpeme se,
houpeme se rádi, dopředu, dozadu - houpání (a taky třeba kolotoč anebo skluzavka..) nám spraví náladu, 
náladu...“ zpívá se v jedné dětské písničce. A je to pravda.

Důležitá upozornění
- Vzhledem k tomu, že trávíme mnoho času v přírodě, doporučuji každý den 

důkladně prohlédnout děti, zda nemají přisáté klíště. Děti si mohou 
do ŠD  přinést  podepsaný  repelentní  přípravek  chránící  před  klíšťaty.  
Přípravek  bude uložen  ve  skříňce  v  ŠD.  Před vycházkou  ven  budou děti  
přípravek používat pod mým dohledem.  
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