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Milí rodiče, milé děti.
právě  se  k  vám  dostaly  jarní  Zážitkové  listy.  Můžete  zavzpomínat  např.  na  velikonoční  tvoření
a prohlédnout  si  fotky  z  dubnového  měsíce  –  našeho  školního  měsíce  zvířat,  mláďátek  a  domácích
mazlíčků. Poblahopřát můžete též dvěma vítězům výtvarné soutěže. E.H.

Jaro je tu
Jaro jsme přivítali  tvořením veselých tulipánů z odpadového materiálu.  Vyzdobili  jsme si  s  nimi  okna
v družině.

Velikonoce
Tradiční  tvoření  probíhalo  na  téma Velikonoce.  Malovali  jsme vajíčka  a  vyzkoušeli  si  několik  různých
technik.

Kraslice
Připravili jsme si barevné výfuky a těšili se na ukázku slámování a voskováníPřipravili jsme si barevné výfuky a těšili se na ukázku slámování a voskování. Davídek s Ondrou přinesli na
ukázku a zdobení také husí a pštrosí vejce.

Slámová technika
S radostí jsme mezi nás přijali paní Macháňovou, babičku Katušky, která přinesla dvě plata uvařených vajíček
a předvedla zdobení pomocí slámy a lepidla.

Voskování
Dalším  hostem  v  ŠD  byla  paní  Kunhartová,  maminka  Šárky,  která  děti  naučila  jak  vytvořit  kraslice
voskováním.

Křížová cesta
V  době  Velikonoc  jsme  se  vypravili  ke  kostelu  sv.  Vavřince.  Čekala  nás  zde  paní  katechetka
Tereza Příborská, která pro nás připravila besedu o Křížové cestě. Společně jsme prošli všechna zastavení
a vyrobili si křížky ze slámy.

Narozeninové oslavy
V měsíci dubnu jsme oslavili celkem čtvery dětské narozeniny. Oslavovali Natálka, Verunka, Jirka a Klárka.

Školní aprílové účesy
Dětský školní parlament odhlasoval na první aprílový den celoškolní akci a to „Den bláznivých účesů“. Také
k nám do školní družiny se některé vlasaté blázniviny dostaly...

Duben měsíc zvířátek
Na prvním stupni jsme se v dubnu věnovali tématice zvířat, mláďátek a domácích mazlíčků. Děti si do
školy a do družiny mohly přinést na ukázku své zvířátko.

Dvorky se zvířátky.. 
Pozorovali  jsme krocany a slepice u pana Blažka v zahradě a dále  jsme si  prohlédli  králíky a slepice
u Ondry P.

Jarní výprava za jehňátky
Děti už od podzimu znají ovečku Orbitku. Vypravili jsme se podívat na její tři malá jehňátka – Huga, Bellu
a Macka.

Zvířátková soutěž ZOO
Malovali  jsme  obrázky  do  soutěže,  kterou  vyhlásila  vyškovská  ZOO.  Podle  pravidel  jsme  vybrali  pět
nejpovedenějších a do soutěže je dopravili.  

Úspěch ve výtvarné soutěži ZOO
Dva chlapci  byli  velice  úspěšní.  Davídek  se  umístil  na krásném třetím místě  a  Pepík  se  stal  vítězem
v kategorii  1.  a  2.  třída.  Oba  chlapci  si  s  rodiči  vyzvedli  diplomy  a výherní  ceny  na  výstavě  v  Zoo.
Vystaveny byly obrázky také ostatních soutěžících z naší ŠD.

Život v tůních mokřadu
Při výpravě k ovečkám jsme se zastavili u mokřadu. Pověděli jsme si o významu mokřadu pro krajinu a pro
obojživelníky.  Děti ví, že v mokřadu mohou najít skokana hnědého, skokana štíhlého, čolka obecného
a další.

Výchova pejska
Na Křivdě jsme potkali pejska, který nás zaujal. Shlédli jsme jeho plnění základních jednoduchých povelů:
„Sedni... Lehni... Pac...“

Projektový den
Ve středu 29. dubna měli žáci prvních tříd projektový den. Také v rámci školní družiny jsme se mohli
zapojit do projektu zaměřeného na bezpečnost. Malovali jsme dopravní značky, navštívili jsme hasičskou
zbrojnici, užili si besedu s městskou policií, shlédli instruktáž první pomoci a ošetření drobných zranění.
Jezdili jsme na nových koloběžkách a využili zázemí ve Stodole.

Pálení čarodějnic
Letos jsme se přidali do party ke Kolokoči a také vyrobili na spálení čarodějnici. 30. dubna jsme ji odnesli
na Křivdu.

Ohnivé skoky
U příležitosti pálení čarodějnic jsme natrénovali skok přes oheň.

Novinová bitva
Při výrobě čarodějnice vznikla spontánní novinová bitva... 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Stěhování v ŠD: Z provozních důvodů využíváme od 1. června prostory Kolokočovny. Najdete nás  

v kolokočácké výtvarné dílně, na konci chodby vlevo. Dveře jsou viditelně označeny nápisem „Školní  
družina“. 

– Pokrývka hlavy:  prosím,  pokud vaše dítě  chodí  se ŠD ven,  nezapomeňte  přibalit  k  venkovnímu  
oblečení také pokrývku hlavy (klobouk / šátek / šiltovka...)

– Zážitkové listy: poslední Zážitkové listy můžete očekávat v průběhu měsíce června a to za období  
květen/červen 2015.

– Spolupráce s rodiči: 
– paní Jitka Tichá věnovala do ŠD barevné fixy,
– pan Honza Kylián seřídil nové koloběžky,
– paní Kateřina Losmanová věnovala do ŠD zbytky látek na tvoření,
– paní  Lída  Hrušáková  a  paní  Jitka  Rozehnalová  věnovaly  do  ŠD zbytky vlny  na  tvoření  bambulek,  

panáčků, chobotnic a panenek,
– paní Helena Hrubá pozvala děti do zahrady na shlédnutí jarních kvetoucích kytek a domácích zvířat,
– paní Hana Macháňová Trávníčková uvařila vajíčka a zprostředkovala ukázku slámování,
– paní Hana Kunhartová předvedla dětem voskování kraslic,
– pan Roman Hrušák a pan Josef Kopecký zaslali fotografie z výstavy obrázků v ZOO
– paní Radka Měřínská věnovala dětem do ŠD fanďuláky, paní Lída Hrušáková věnovala tašku barevných 

koníků,
– paní Trnavská věnovala balíček laminovacích folií  na výrobu tabletů, mnozí jste na tablety věnovali  

izolační elektrikářskou pásku.
Všem rodičům za cennou spolupráci a drobné dárky velice děkujeme!
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