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Vážení rodiče, 
v únoru řádil v našem II. oddělení ŠD zákeřný bacil. Vysokým teplotám a kašli podlehl snad každý, včetně  
mě. Nyní už jsme všichni zase zdraví a scházíme se v plném počtu. E.H.

Učíme se plánovat
Na začátku února si děti promyslely, jak by chtěly strávit jarní prázdniny. Myšlenky uspořádaly a podle 
mého vzoru vytvořily své plány.

Olympiáda 2014
Samozřejmě jsme postřehli  zimní  olympijské 
hry  v  Soči.  Při jejich  příležitosti  jsme 
si zazávodili  slalom  mezi  stromy  v sadu  za 
Křivdou,  vyzkoušeli  skok  daleký  na  školním 
hřišti,  malovali  jsme obrázky a tvořili  koláže 
z ústřižků  z  novin.  Chlapce  nejvíce  zaujali 
biatlonisté a hokejisté. Vymysleli si a vyrobili 
olympijské čepice s fotkami vítězů.

Zkoušíme stolní tenis
Ping-pongový stůl ve školní družině využívají především starší děti. Z našeho II. oddělení trénují dvouhru 
i čtyřhru především kluci.

Divadelní představení v obchodě
Lepenkový prodejní stánek ve školní družině nám mimo jiné slouží jako improvizované divadlo. Nedávno 
jsme shlédli veselé představení O princezně a drakovi  v podání Štěpánka a Ondry.

Přípravy na karneval a masopust
Motivovali jsme se několika animovanými pohádkami s tematikou karnevalu a masopustu. Vytvořili jsme 
plakát na naši družinovou tabuli a postupně vyráběli karnevalové a masopustní masky.

Karneval
Karneval  jsme  uspořádali  ve  školní  tělocvičně.  Hudbu,  aparaturu  a  moderování  programu  zajistily 
deváťačky.

Do terénu s mapou
Ve školní družině jsme si vyrobili ze staré lepenky a barevného papíru rámeček na mapu Drnovicmapu Drnovic. Původně 
jsme si ji chtěli vyvěsit na stěnu, abychom se vždy, když přijdeme z venku, podívali, ve které části Drnovic 
jsme právě byli. Děti neodolaly, mapu berou s sebou do terénu.

Šipkovaná
Šipky nás zavedly ke Kašparovskému rybníku a taky do Končin.

Poslové jara
Na našich toulkách Drnovicemi a okolím si všímáme prvních jarních kvítků.

Návštěva v kovárně a konírně
Dvůr paní vychovatelky Holubářové je rájem pro všechny děti. Skrývá mnoho tajemných koutů. Při naší 
poslední návštěvě jsme nahlédli do kovárny. Děti si mohly vyzkoušet ukovat hřebíčky a drobné podkovy, 
poté se svézt na poníkovi.

Vojta slušný
V  ŠD  jsme  se  zaměřili  na  základy  společenského  chovánína  základy  společenského  chování. 
Pozdravení  a  kouzelná  slůvka  jsou  pro  nás  každodenní 
samozřejmostí.  Inspirovali  jsme  se  proto  A.  Holeyšovskou 
a vyprávěli si o Vojtovi Slušném, který se neumí chovat...
Děti  se  shodly,  že  zmíněný  Vojta  by  se  měl  jmenovat  spíše 
neslušný a „slušný“  by se klidně mohl jmenovat Vojtíšek z  naší 
školní družiny.

Soutěžíme s Celým Českem...
Zapojili jsme se do další výtvarné soutěževýtvarné soutěže, tentokrát jsme malovali na téma Plakát Celé Česko čte dětem.

Z deníku Pana Klubíčka
V únoru si Pan Klubíčko užil jízdu na koni, bowling, lyžování a masopust.
„..Adélce se splnilo přání, protože si moc přála svézt Pana Klubíčka na koni. Svezl ho koník Šemík a Pan 
Klubíčko se vůbec nebál...“ … „My děti jsme hráli bowling poprvé a bylo to super. Pan Klubíčko se na nás  
díval a moc se mu to líbilo. Bylo tam na něho až moc živo takže nám usnul už po cestě domů a spal až do  
rána.“ (Kristýnka) … Mimo jiné zažil Pan Klubíčko s Elinkou prázdniny na horách - výlet do lesního baru, 
navštívil Muzeum Jesenicka a Ruční papírnu ve Velkých Losinách. „...Neděli Pan Klubíčko celou prospal.  
Asi toho bylo na něj trochu moc. Ale určitě bude na tento týden dlouho vzpomínat...“. … „Odpoledne jsme 
jeli do Pístovic na procházku k rybníku. Tam se Panu Klubíčkovi moc líbilo, bylo krásné počasí – úplné jaro!  
… Ráno jsme společně vyrazili  do školy. Tam jsem ho posadila na okno a Pan Klubíčko sledoval naše  
vyučování.“ (Monička)

Důležitá upozornění
- Na webové stránky školy www.zs-drnovice.cz do Fotogalerie školní družiny (záložka vpravo nahoře) 

byly vloženy fotky z našich akcí za celé I. pololetí. V brzké době uspořádáme fotky do složek a doplníme 
fotky z karnevalu a masopustu. 

- Pokud vyzvedáváte dítě v ŠD v době mezi 12:00 až 13:30 hodin, zvoňte, prosím na zvonek ŠD II.
- Prosím doplňte dětem do školní družiny lepidlo. Děkuji.
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