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Vážení rodiče, 
právě jste obdrželi poslední Zážitkové listy tohoto školního roku. S fotkami a vzpomínkou na květnovou 
a zčásti i červnovou činnost ve školní družině se s vámi loučím. Přeji vám pěkné léto a dětem radostné  
prázdniny. V příštím školním roce nashledanou. E.H.

Den je slunečný
v květnu jsme se ze sluníčka radovali... Hurá! A dali jsme to vědět světu. Dětem se líbí hrátky s písmeny, rády 
pomáhají s tvorbou plakátů. Do zdobení toho posledního se nás zapojilo mnoho.

  

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko!
Nejen hřejivé slunce nám radost působilo. Pomocí tělových barev jsme si vytvořili slunéčka sedmitečná, 
a taky osmitečná a vícetečná.. A holky zpívaly: „...do nebe či do stromovky? Hádej, hádej...“.

Až mi bude čtyřiapadesát...
Sluníčka,  srdíčka,  hvězdy,  kytky  i  s  košíkem a spoustu dalších  milých dárků mi  vytvořily  děti  k  mým 
letošním narozeninám. Když se ptal Lukášek, kolik je mi roků, sdělila jsem: „Více, než je dětí v družině.“ 
Posléze mě čekalo překvapení – sněhulákový dort s tečkami. Bára jich napočítala čtyřiapadesát... :o)

Další oslavenci
Dalšími květnovými oslavnenci byli Patrik, Štěpánek, Monička a Adélka. Přáli jsme jim hodně zdraví a samé 
jedničky.

Svátek matek 
Snad vás, milé mámy, barevná krabička s voňavým pytlíkem potěšily...  Sušená levandule byla při naší 
výrobě pytlíků tak aromatická, že přilákala část pedagogického sboru až z druhého konce školy. :o)

Babiččin dvoreček
Babiččin  dvoreček  si  jezdí  dnešní  děti  prohlížet  do  ZOO.  Dvorky  s  hospodářskými  zvířaty  a  úrodou 
v zahradě se dají stále najít i u našich mnoha sousedů v Drnovicích. Přijali jsme pozvání ke Gottwaldům 
na prohlídku dvorku a ochutnávku letošní první úrody. Holky byly z králíků, slepic, hrášku a jahod unešené.

Ovečky
Vyrazili jsme také za našimi ovečkami Orbitkou, Blážou, Vinckem a nejmenší Elzou.

Živá zahrada
Petruška  si  nás  jednoho  květnového  odpoledne  odvedla  domů,  aby  nám také  ukázala  život  v  jejich 
zahradě. Zdrojem zahradního života u Petrušky je, pro děti magicky přitažlivá, voda v jezírku. Nádhera! 

Chytré hlavičky
Na způsob hry Riskuj jsem pro děti vyrobila soutěžní plakát s názvem Chytré hlavičky. Při první soutěži 
vyhráli Siláci, ve druhé hře se výherci stali Smrťáci.

Kopretinová louka
Inspirovali jsme se v Kolokoči a vyrazili jsme na kopretiny do Budonic. 

Klubíčkovi kamarádi 
Aby nebyl náš družinový skřítek Klubíčko svého druhu tak sám, vymysleli jsme mu kamarády. Na podzim 
vybereme jednoho, kterého zase společně ušijeme. Jako favoritka se rýsuje „Paní Trojúhelníčková“.

Zleva: Paní Kytička (navrhla Elinka). Stydlinka (Lenička). Pan Vesmířan (Adámek J.). Paní Trojúhelníčková 
(Irenka). Pan Koblížek (Štěpánek). Pan Domeček a Pan Pohádka (Pepík). Paní Klubíčková (Evička).

Ovoce a zelenina do škol
Takhle si děti v ŠD po obědě mlsají... Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem 
je podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. 

Vyhlídka z posedu
Po cestě k mokřadu nás zkraje května fascinovala zlatá řepka. A také posed. Učíme se lézt po žebříku. 
Výhled z posedu je skoro jako z rozhledny. U mokřadu vzpomínáme na utopeného vápeníka s koňmi.

Poslední návštěva Pana Klubíčka
S Aničkou si Pan Klubíčko užil. Během jednoho víkendu stihli navštívit Dinopark, povozit se na kolotočích 
a také na koních. Pan Klubíčko navštívil s Aničkou sedmidenní miminko a ani ne dvoudenní kůzlata, obešel 
pístovický rybník a k tomu všemu si stihnul zaskákat na trampolíně.

 

Svátek dětí jsme oslavili s knížkou
Při  příležitosti  Dne dětí  jsem zapojila  ŠD do celonárodního projektu  Celé Česko čte dětem, konkrétně 
do akce  Týden čtení dětem. První červnový týden jsem každý den dětem ze ŠD předčítala pohádky, 
příběhy  a  krátké  texty  zaměřené  vždy  na  nějaké  téma.  Čtení  jsem  doplnila  tematickým  hraním  či 
promítáním  na plátno  v  Kolokočovně.  Předkládám  zvolenou  každodenní  předčítací  tematiku.  Nejspíš 
uhodnete, co se dětem líbilo nejvíce..

Otázky tři...
Jste si mě vychválili... Ráda bych vám poděkovala za zodpovězení mých tří emailových otázek, které jsem 
vám položila pro účely stručné evaluace mé činnosti v ŠD. Jsem ráda, že Zážitkové listy čtete a máte 
o  jejich  tvorbu  a zasílání  zájem i  v  příštím školním roce.  V  případě,  že  budu mít  opět  vaše  děti  ve 
II. oddělení, můžete se na zpravodaj znovu od září těšit. 
Co se týká druhé a třetí otázky, tj. připomínek k mé činnosti a přístupu k dětem, děkuji za všechny vaše 
nadmíru  pozitivní  ohlasy.  Z pětadvaceti  vašich  odpovědí  přišly  připomínky,  resp.  náměty,  vlastně  jen 
od dvou z vás.
1.  Zdravení starých lidí ve vsiZdravení starých lidí ve vsi  – kdo nás venku potkává, ví, že na pozdravení dohlížím. Zdravíme staré 
i mladé – všechny. Přesto se pokusím v tomto ohledu být ještě důslednější.
2. Dílny pro kluky v rámci ŠDDílny pro kluky v rámci ŠD - nemohu slíbit pravidelnou rukodělnou činnost s nářadím, nicméně navštívit 
školní dílny a pokusit se vyrobit drobný výrobek, určitě i v rámci ŠD lze. S panem učitelem Machem jsme 
se již  dohodli  na výrobu krmítka pro ptáčky.  Na podzim nám osmáci  v pracovním vyučování  krmítko 
předchystají  (naměří,  nařežou..)  a my si  se školní  družinou krmítko dotvoříme (stlučeme dohromady). 
V zimě krmítko  nainstalujeme pod  družinová  okna  do  školní  zahrady.  V  příštím školním roce  se  dále 
pokusím domluvit návštěvu stolařské dílny.
3.  PřísnostPřísnost  - v případě nutnosti samozřejmě budu přísnější. Jsem však zastánce názoru, že v zájmovém 
zařízení jako je ŠD by měla panovat přátelská a pohodová, nikoli tvrdá, autoritativní – pro děti stresující, 
atmosféra.

Na závěr
Sami na vašich dětech vidíte, jaký obrovský pokrok za jeden školní rok udělaly. Umí číst a psát a rozvíjí své 
zájmy v mnoha oblastech. Tímto se nám otevírají také nové možnosti pro činnost 
ŠD. V příštím školním roce se zaměříme opět na  koloběh roku, tzn. činnost 
bude  zase  korespondovat  s  ročními  obdobími,  významnými  dny,  svátky, 
tradicemi. Zařadíme více her a soutěží, větší prostor dostanou pohybové hry. 
Pokud se mi podaří o prázdninách oprášit kytaru, budeme si v příštím roce také 
více zpívat, ať je nám dobře a veselo! Mějte se pěkně.
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