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Milí rodiče, milé děti.
únor je za námi, nedočkavě vyhlížíme jaro. V únorových Zážitkových listech máte k nahlédnutí fotografie 
ze zimních družinových hrátek a událostí. Masopustní rej, radovánky na sněhu, hry v přírodě i ve škole.  

Únor bílý, pole sílí...
Stejně  jako  konec  ledna,  i  začátek  února  dopřál  dětem  radovánky  na  sněhu.  Sněhové  dovádění 
každodenně probíhalo ve školní zahradě a na Křivdě. Některé děti předváděly neobyčejně obratné a smělé 
kousky.

Odpočinkové činnosti
Každý  den  po  vyučování  si  děti  volně  hrají.  K  volné  hře  nejvíce  využívají  kostky,  deky,  stavebnice. 
Vznikají krásné propracované stavby. Děti se dožadují focení staveb a přeposlání rodičům na Internet :o). 
Tak, tady je máte, podívejte...

Narozeninové oslavy
V měsíci lednu neměl nikdo z dětí narozeniny. Přikládám tedy ještě několik fotografií lednových oslavenců 
a gratulantů.

Přípravy na MASOPUST
Nejatraktivnější únorovou akcí byl Masopust. Nejprve bylo potřeba připravit masopustní masky. Pustili jsme 
se s chutí a s barvami do toho.

Masopustní hry
Hráli  jsme hry  s  klibnou (kobylou)  a  s  padákem.  Klibnu  jsem dětem ušila  a  padák jsme si  vypůjčili 
z Kolokočovny.

Masopustní obchůzka
V maskách jsme se vyfotili na schodišti před školou, obešli jsme školu a skotačili ve školní zahradě.

Stopovaná
Starší děti z prvního oddělení pro nás přichystaly stopovanou po fáborkách. Našim úkolem bylo najít co 
nejvíce obrázků a co nejvíce schovaných dětí. Cesta byla dobrodružná, pro některé prvňáčky obzvláště.

Dopis do nemojanské školní družiny
V dnešní době plné moderní technologie se jen málo dětí setkává se psaním tradičních dopisů. Vysvětlili 
jsme  si  pojmy  poštovní  známka,  poštovní  obálka,  adresát  a  odesílatel  a  ručně  napsali  dopis  dětem 
do školní družiny do Nemojan. Nyní se zvědavostí čekáme, zda přijde odpověď.

Zahradní galerie  
oblíbenou  hrou  dětí  je  hra  na  sochy  ve  školní  zahradě.  Sochy,  kupující,  prodavač...  Pokud  byste  se 
vy v této hře stali kupujícími, kterou sochu byste vybrali?

Poslední hra na Paní Zimu
Vzhledem k tomu, že na konci února už nebylo po sněhu ani památky, využili jsme naše vyrobené vločky 
z papíru pro hru v zahradě. Úkolem bylo najít očíslované vločky a splnit úkoly či uhodnout hádanky, pod 
číslem vločky ukryté. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Peťa M.

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Platba ŠD: Pokud jste ještě nezaplatili poplatek za ŠD na II. pololetí, prosím, uhraďte co nejdříve na

účet školy. Pokyny k platbě naleznete na webu ZŠ, v záložce Školní družina a dále na nástěnce v šatně
ZŠ u vchodových dveří.

– Návštěvy Pana Klubíčka:  Prosím,  zašlete na můj email  fotografie vašich dětí  s     Panem Klubíčkem  
z     návštěvy u vás doma  .

– Spolupráce  s  rodiči:  Celkem  šest  maminek  se  chystá  v  průběhu  měsíce  března  navštívit  ŠD,
aby dětem přečetly  pohádku.  Máte-li  také zájem  přečíst  dětem pohádku,  básničku či  krátký příběh,
můžete tak učinit do konce března.

– Oblečení: Některé děti mají v ŠD stále teplé zimní oblečení. Pomalu již  můžete chystat tenké jarní
bundy, kalhoty.
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