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Vážení rodiče, 
poučovaly vás doma děti, že kouřit a pít alkohol, je nezdravé? Nyní se dozvíte, odkud vítr vane... E.H.

Na liščí čekané
se jmenovala stopovaná k liščí  noře. Na začátku listopadu jsme vyzvali  děti  z  prvního oddělení,  aby nás 
vystopovali a společně s námi objevili liščí noru. 

Tak jde čas
Ve školní družině jsme postřehli změnu času a vyrobili jsme si každý své vlastní kapesní hodinky.

U Němečkovy kapličky
Až  do  konce  jsme  sledovali  stavbu 
obnovené  Němečkovy  kapličky  na 
křižovatce  polních  cest  mezi 
Drnovicemi a Opatovicemi. 
Nyní už víme, že kaplička je postavená 
a vysvěcená. Občas se k ní zajdeme 
podívat.

Družinový král
Máme Krále  školní  družiny!  Stal  se  jím náš  velevážený Pan Klubíčko. 
Na rukou jej děvčata nosí v družině i venku. Na všechny je hodný a tak 
dostává samá sluníčka. Za pořádek a čistotu by však zasloužil čuníka, 
naštěstí  si  minulý  týden  sám  našel  cestu  do  koupelny  a  seznámil 
se s vodou, mýdlem a práškem na praní. 
Víkendové pobyty si užil  u Pepíka a Kačky. Ochutnávka z deníku – 
u     Pepíka  : „Pan Klubíčko četl s Pepíkem slabiky. Čtení se mu líbilo a tak  
jsme mu večer četli pohádky. Pan Klubíčko usnul s Pepíkem v posteli.“ 
u     Kačky  : „Zaspali jsme. ... Vše jsme dohnali. Pan Klubíčko se zúčastnil soutěže hasičů v uzlování. Potkal 
tam děti ze školy – Irenku, Petrušku, Barču, Danielku a další.“

Sv. Martin
Čekali  jsme  Martina  na  bílém 
koni, ale nedočkali se a tak jsme 
si  vyrobili  vlastní  sníh  a  vlastní 
sněhové  koule  –  z  novinového 
papíru.  Koulovaná  se  odehrála 
na školním hřišti...
První  letošní  sníh  jsme  zažili 
v Ruprechtově  u  mlýna  a  první 
drnovickou pidivánici jsme sledovali z okna družiny. Než se všichni stihli obléknout bylo po chumelenici.

Zaměřeno na prevenci   Připomněli jsme si Den proti drogám 
(11.  11.)  a  Mezinárodní  nekuřácký  den (16. 11.).  Děti  si 
prohlédly  zajímavé  obrázky  a vysvětlily,  co  jim  který  obrázek 
připomíná.  Dozvěděla  jsem  se,  že  kouření,  pití  alkoholu 
a užívání návykových látek je nezdravé, protože se tělu nelíbí, 
trpí plíce a mozek. Chytré hlavičky to jsou...

S pavučinou letos naposled
V  parku  děti  milují  houpačku  „pavučinu“,  to  proto,  že  je  veliká.  Ještě  předtím,  než  byla  uschována 
na zimu, ji pořádně využily. 

Naše družinová abeceda
Téměř každý týden se nepatrným způsobem připravujeme na vyučování – opakujeme básničky a písničky, 
počítáme schody do školy a ke kostelu, hrajeme didaktické hry. Pro tyto účely si tvoříme vlastní družinovou 
abecedu...

 

Knížka kamarádka
U příležitosti významného Dne poezie jsme vyrazili na exkurzi do drnovické knihovny.

Sváteční girlanda
„Paní učitelko, můžu jít vedle?“ je každodenní otázka snad každého dítěte. 
Ono  „vedle“  znamená  do vedlejší  místnosti  v  naší  družině.  Vedlejší 
místnost je pro nás tak trochu sváteční. Jednak proto, že zde oslavujeme 
narozeniny,  ale  také  hlavně  proto,  že  do  ní  všichni  (nejlépe  všichni 
zároveň)  chtějí,  ale nemohou.  Každý  ví,  že  zde  probíhá  střídání  vždy 
po šesti dětech. 
V listopadu jsme zde oslavili  hned troje  narozeniny –  František,  Danielka a Anička oslavovali  7 roků. 
Při této příležitosti jsme si vyrobili girlandu na zavěšení a tak je ta naše vedlejší místnost pro nás ještě 
o dost více sváteční.

Na větrném kopci 1873 - 2013
V tomto roce slaví Větrný mlýn v Ruprechtově 140. výročí od svého vzniku. Vypravili jsme se podívat. 

Recyklace
V ŠD pracujeme s odpadovým materiálem a to na tři  způsoby. 1)  třídíme papír  a plastytřídíme papír  a plasty (které sami 
vynášíme do kontejnerů), 2) z odpadového materiálu vyrábíme a tvořímez odpadového materiálu vyrábíme a tvoříme (lepenka ze starých krabic, vršky 
z  PET  lahví,  zbytky  látek,  roličky  aj.),  3)  odpadový  materiál  odpadový  materiál  užíváme  vužíváme  v          každodenním  provozu  ŠDkaždodenním  provozu  ŠD      
(např. z vyřazených  krabic  ze  supermarketů  jsme  si,  po  vzoru  nemojanské  družiny,  vyrobili  šuplíky 
na výkresy, lepidlo a rozpracované věci). 

Strašáci a Strašačky
Uspořádali jsme si výstavu pohlednic Strašáků a Strašaček pražského fotografa Rudolfa Šmída a hlasovali 
jsme o největšího krasavce. Se sedmi hlasy z celkových třiceti vyhrál  Terminátor. V jeho těsném závěsu 
s pěti  hlasy  se  v naší  družině  umístil  Český  Sadař.  Třetí  místo  se  čtyřmi  hlasy  obsadili  Andělé. 
Po odhlasování jsme si vyrobili vlastní pohlednice Strašáků (viz. obrázky), které snad na jaře rozešleme 
hlídat úrodu do světa.

POZOR! ZNÁME VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Na  soutěžní  téma  „Zvířata  kolem  nás“  jsme  v  ŠD  během  září  malovali 
obrázky.  V soutěži  jsme byli  zařazeni  do III. kategorie  (tj.  děti  1.  třídy ZŠ). 
V této kategorii jsme úspěšně obsadili 1. a 3. místo. Na 1. místě se umístila 
Katka s „Koníkem Vapinou“ a 3. místo získala Bára, namalovala včelku.
Ze  soutěžních  výtvarných  děl  bude  uspořádána  výstava  v  kulturním  domě. 
Vernisáž  výstavy  se  uskuteční  v sobotu  14.  prosince  2013  od  16:30  hodin. 
Na vernisáži budou oceněni všichni výherci z celkem pěti kategorií.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Děti  jsou jako na trní,  čekají  na sníh. V družině máme k dispozici  boby a lopaty. Jakmile napadne,

vyrazíme.  Prosím,  dejte  dětem  do  družiny  staré  zimní  oblečení  a  boty  na  lítačku.  Sušit  budeme  
v družinové sušárně. Přibalte náhradní ponožky na převlečení. Děkuji. 

– Příští číslo Zážitkových listů bude vánoční, v letošním kalendářním roce poslední.
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