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Vážení rodiče, 
všimli jste si, že téměř ze všech stromů už opadalo listí? My se školní družinou a s Panem Klubíčkem byli  
u toho... E.H.

Tý_Den stromů
Den stromů připadá každý rok na 20. října a je dobrou příležitostí 
k oslavě. Každá pořádná oslava trvá alespoň tři dny, ta naše trvala 
déle než týden. Vyprávěli jsme si o významu stromů pro život člověka, 
stromy jsme malovali  a lepili,  hráli  jsme si  v  listí,  pořádali  závodní 
slalom mezi stromy, četli pohádky o stromech a o ovoci. 
Za stromy jsme vyrazili do vsi i do přírody. Sbírali jsme ořechy a kaštany, 
v sadu  ovocných  stromů  jsme  si  udělali  jablečný  piknik  s     knížkou   
(E. Petiška: O jabloňce), řádili jsme v listí pod lipami u kostela a jinde. 

Balada o Křivé borovici
Vyvrcholením našich stromových slavností bylo putování podzimní krajinou - ke Křivé borovici na okraj lesa 
do  Končin.  Kdysi  dávno  zde  rostla  oblíbená  křivá  borovice,  která  tvořila  vstupní  bránu  nad  cestou 
k Budonické studánce (někdy v 80. letech byla skácena). V roce 2005 zde byla vysazená nová vzrostlá 
borovice. Pan Bednář (děda Moničky, Davida a Honzy navštěvujících ŠD) tehdy složil oslavnou píseň „Kdysi  
tady rostla Křivá borovice“, kterou při výsadbě zazpíval a zahrál na harmoniku. 
Jelikož vysazení nové borovice byl nápad právě pana Bednáře, vzal si za své se o ni starat. A tak jsme se 
v úterý 22. 10. za ním ke Křivé borovici vypravili a požádali ho o vzpomínku s písničkou...

Stromořadí
Ze zbytků látek a tvrdého papíru jsme vyráběli stromy. Naskládali jsme si v družině jeden vedle druhého 
a vzniklo nám tak krásné stromořadí. 

Pan Klubíčko poznává Drnovice
Pan Klubíčko s námi pravidelně vyráží na procházky. Už poznal rušnou náves, 
ale také klidné ulice a polní cesty v okolí. 
A co se Panu Klubíčkovi líbí moc, jsou víkendové návštěvy. Jako první jsem si 
na víkendovou návštěvu vzala Pana Klubíčka domů já, družinová paní učitelka. 
Pan Klubíčko se seznámil s dětmi na Křivdě. Líbilo se mu na křivďáckém hřišti, 
ve  Zmolách  a  u  Žump.  Po cestě  zpět 
si zadováděl  v barevném  listí.  Pan Klubíčko  si 
s velkým  zaujetím  prohlížel  u hřiště  kontejner 
na     Bioodpad  .  Vysvětlili  jsme  si  třídění  odpadu 
a dohodli se, že v družině začneme třídit také. 
Dosud  jsme  odkládali  zvlášť  pouze  papír 
(připři  školním sběru papíru získaly třídy 1.A aškolním sběru papíru získaly třídy 1.A a  1.B1.B  

každá 1 kg navíc. Šlo o odpadový materiál zkaždá 1 kg navíc. Šlo o odpadový materiál z  tvoření vtvoření v  ŠD. Samotné děti siŠD. Samotné děti si  
ho  natřídily...ho  natřídily...).  Nyní  zakládáme  také  svůj  družinový  „kontejner“  na  plasty  (hromadí  se  nám  lahve 
od ovocných sirupů) a promyslíme si, kterak budeme třídit a vyhazovat bioodpad z ovoce...

Klubíčkův (ale také náš) putovní deník
Jako  první  z  dětí  si  Klubíčka  odnesly  domů  Lenička  a  Miki.  Do  přiloženého  deníku 
za pomoci rodičů zapsali, co všechno společně prožili. Zde krátká ukázka:
25. - 30. října PRÁZDNINOVÝ POBYT U DVOŘÁKŮ 
… „Po ranní mši se osobně Pan Klubíčko seznámil s našim P. Farářem, kterému se moc líbil  
a osobně Pana Klubíčka pozval na svěcení Němečkovy kapličky. … Aby Panu Klubíčkovi  
nebyla zima, uháčkovala mu babička botičky a upletla šálu. Nemusí se už bát, že nastane  
zima. … Večer jsme vyrazili do nočního Dinoparku, ale Pana Klubíčka jsme nechali doma,  
aby neměl škaredé sny.“

1. - 3. listopadu VÍKENDOVÝ POBYT U POULŮ 
…  „Pan  Klubíčko  s  námi  navštívil  cvičení  Jednoty  Orel,  kde  se  setkal  
i s dalšími kamarády z družiny. Pohoupal se na kruzích a moc se mu to 
líbilo. Večer jsme ho uložili do postýlky našich panenek, byl moc unavený.  
Cvičení jednoho utahá. ,,, Ráno se Pan Klubíčko díval s dětmi na Studio  
kamarád,  po  obědě  si  spolu  s  dětmi  hrál  na  piráty.  Ušili  jsme  mu 
pirátskou pásku přes oko, jistě si s ní užije spoustu legrace. ...“

Poštovní přepážka
Od té doby, co nás navštívil pošťák Adam, mají děti ve veliké oblibě poštovní přepážku. Píší dopisy, stříhají 
a skládají poštovní obálky, doručují si mezi sebou důležitá „psaní“. 

S novými hračkami
Do družiny jsme obdrželi několik nových herních prvků. Všechny jsou zaměřené na pohyb a zdokonalování 
hrubé motoriky. Trénujeme...

Stavebnice
Nejčastější činnost dětí v družině je hra se stavebnicí. Celý říjen jsme zdokonalovali stavby z dřevěných 
a molitanových kostek, stavěli vlakové dráhy, vysoké věže a také konstrukce všeho druhu z magnetické 
stavebnice.

Velká balónková soutěž
Děkujeme mnohokrát paní Ireně Kotolanové za dar do družiny. Sehnala nám červené nafukovací balonky. 
Uspořádali jsme soutěž v pinkání. V soutěži jsme využili pálky ručně vyrobené z papírových talířů.
Děti byly šikovné a deset dětí ze třiceti napinkalo více než stovku. Za odměnu si každý odnesl balonek domů.

Dušičky
U příležitosti památky zesnulých jsme vzpomínali na naše zesnulé prarodiče a praprarodiče. Navštívili jsme 
místní hřbitov a rozsvítili několik svíček. 

Cesta pro Stonožku
Pro  malé  děti  a  jejich  rodiče  z  Kolokoče  jsme  jednoho  pěkného  odpoledne  přichystali  výletní  trasu. 
Do košíku jsme uložili  osm malovaných stonožek a ty jsme rozvěsili,  kam nás napadlo. První startovní 
stonožku na informační tabuli  naproti  Obecnímu úřadu, další  na zábradlí  u schodiště ke kostelu,  další 
u hřbitova a po polní cestě za hřbitovem dál a dál...

POZOR! VÝSTAVA A SOUTĚŽ (nejen) PRO RODIČE
Nyní  na  začátku  listopadu  bývají  zahrádky,  domy,  školky  a  školy  vyzdobeny  dýněmi 
a strašidly všeho druhu. Rozhodla jsem se, že v družině bychom si také mohli tak trochu 
užít strašení, ale poněkud v jiném smyslu. Místo strašidel si totiž v ŠD vystavíme Strašáky. 
Rozdíl je v tom, že Strašáci sice také vypadají hrozivě, ale na rozdíl od strašidel nejsou 
nebezpeční... 
S  laskavým svolením pražského fotografa  a  strašákologa  Rudolfa  Šmída  jsem pro  vás 
na magnetické tabuli u vchodu do družiny přichystala minivýstavu pohlednic s fotografiemi 
Strašáků. Určitě si ji prohlédněte. Doporučuji vám, alespoň na chvíli se u obrázků zastavit a nechat 
se překvapit, jak moc jsou Strašáci nám lidem podobní... Prvním pěti z vás, kdo nejdříve zjistíte a nahlásíte 
mi, kterého Strašáka vyfotil Rudolf Šmíd v Drnovicích, věnuji jednu z pohlednic.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– ráda bych Vás požádala  o  schovávání  papírových podtácků z Brumíků, krabiček a papírových pytlíků

od     čaje   a dále  víček z PET lahví. Dají se z nich tvořit pěkné věci. Zřídíme v družině krabici, do které
můžete tento odpadový materiál průběžně uschovávat. Dále prosím, pořiďte dětem do družiny vlastní
podepsané lepidlo. Děkuji.

– pokud máte pocit, že v Zážitkových listech vidíte stále stejné tváře, je to proto, že některé děti odchází
ze ŠD dříve a tak se nefotí tolik jako děti, které zústávají déle. Dalším důvodem je také to, že některé děti
se fotí rády – samy si říkají o to, abych je vyfotila, jiné ne – nenutím je.  Nicméně snažím se, aby každý
z vás alespoň jednou za čas své dítě ve zpravodaji našel.

– Nejdůležitější upozornění nakonec: v případě, že požadujete mimořádně pustit dítě v jiném čase anebo
s jinou  osobou,  než  jsou  uvedeny  v  zápisním  lístku,  je  nutné  váš  požadavek  sdělit  písemně.
To znamená, nemohu vaše dítě pouštět samotné do šatny anebo ho pustit s kamarádem či s rodičem
kamaráda (i přesto, že jste mi předem řekli či zatelefonovali), pokud to nemáte  uvedeno v zápisním
lístku či školním deníčku. 
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