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Den dětí
Děkujeme dětem z druhého stupně, které pro školní družinu připravily ke dni dětí zábavné odpoledne plné her,
soutěží a sportu.
I přes mírnou nepřízeň počasí se akce vydařila a všichni byli spokojeni.
Deštivé počasí nás bohužel zahnalo zpět do tříd a tak jsme tvořili obrázky z dřívek, vlněné panenky nebo jsme si
vyzkoušeli barvení látek přírodním způsobem.

Více ve fotogalerii.

Výstava školní družiny
Po počátečním chaosu se z velké spousty dětských prací, fotografií a výrobků vyklubala naše první VELKÁ
výstava
v prostorách
Divadla
Na
Kopečku.
Chtěli bychom v ní ukázat, čím vším se s dětmi zabýváme, co si mohou vyzkoušet a užít ve volném čase,
stráveném v našem zařízení.

Jarní dílny
Děti se naučily splétat výrobky z novin, ozdobily si trička, vyrobily si šperk z Fima a velikonoční ozdoby
z hlíny. Jedno odpoledne za námi přijel pan Luboš Mansfeld, který dětem ukázal co všechno lze
vyřezat z borové kůry. Nakonec si děti vyřezaly, každý svůj přívěšek. Všechny výrobky se moc
povedly.

více ve fotogalerii

18. března - 22. března 2013 - 13,00 - 14,30 hod. - týden otevřených
dveří
JARNÍ DÍLNY - tvoření dětí školní družiny
Pondělí - výrobky z novinových dutinek ( hnízda, misky, srdíčka)
Úterý

- zdobení triček a textilu

Středa - šperky z Fima
Čtvrtek - vyřezávání z kůry a přírodního materiálu
Pátek - výrobky ze samotrvdnoucí hlíny

Únor - Masopust a karneval
V pátek 22.února uspořádala školní družina velký maškarní karneval.
Všechny masky, kterých bylo více než sto,byly nádherné, společně jsme si zatančili, zasoutěžili a užili si prima
odpoledne.

více ve fotogalerii

Leden - zasněžená zahrada
V lednu jsme v družině připravovali drobné dárečky pro budoucí prvňáčky, ve třídách proběhly turnaje ve stolním
tenise a ve fotbálku, ale především jsme si užívali pohybu venku na zasněžené zahradě. Další fotografie ve
fotogalerii.

13. prosinec - vánoční výstava
Ve čtvrtek 13.prosince uspořádala školní družina vánoční výstavu dětských prací spojenou s jarmarkem.
Děti se na něj pilně připravovaly již od počátku listopadu a podařilo se vytvořit velké množství krásných vánočních
dekorací a dárečků.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, zastavili se s námi na kousek řeči a užili si s námi vánoční pohodu.
Další fotografie ve fotogalerii.

3. listopad - sobotní keramická dílna

V sobotu 3. listopadu jsme uspořádali keramickou dílnu pro rodiče s dětmi.
Celkem se vystřídalo 13 rodičů a prarodičů a více než 20 dětí.
Akce měla velký ohlas a pokusíme se ji ještě během roku zopakovat. Další fotografie ve fotogalerii.

Říjen - Dýně, dýně, dýně

Závěr měsíce října se nesl ve znamení oslavy podzimu a Halloweenu.
Pavouci, duchové, čarodějové a netopýři, ale hlavně vydlabané a ozdobené dýně nás těšili po několik dnů.
S velkým úspěchem se setkalo u dětí vaření a pečení dýňových dobrot a opět se potvrdilo, že vlastnoručně
uvařené chutná nejlépe.
Více fotografií ve fotogalerii.

Září - Námořnické odpoledne

Ve třetím zářijovém týdnu se z dětí ve školní družině stali lodníci, rybáři a mořeplavci.
Učili jsme se dovednosti správných mořských vlků, povídali jsme si o mořích a oceánech,
Tvořili jsme lodě z papíru,hráli námořní bitvy a celý týden završilo velké putování za pokladem.
Fotografie z odpoledne jsou uloženy ve fotogalerii.

…..a opět v akci
3.září zahájilo činnost všech pět oddělení školní družiny.
Vítáme mezi sebou prvňáčky i nově přihlášené děti a těšíme se že nám
společné sportování, hry a tvoření přinese spoustu radosti i poučení.
Více foto ve fotogalerii.

