Akce školní družina 2015/16
Den dětí
v úterý 7. června nám skoro letní odpoledne zpestřili naši starší kamarádi ze 7. A. Připravili
pro celou školní družinu hry a soutěže,při kterých jsme se protáhli, poučili i pobavili. Po
splnění všech úkolů jsme si užili opékání u ohýnku, buřtíky i rohlíky či chleby byly někdy
spíš na krásu,než na chuť. Ale to vůbec nevadilo,protože celé odpoledne nám krásně navodilo
letní atmosféru a téměř prázdninovou náladu.
S rodiči v keramické dílně
Ve čtvrtek 19.května se sešlo 11 rodinných týmů k odpolednímu tvoření v keramické
dílně.Našim tématem bylo jaro - květináče, zápichy k bylinkám,pítka pro ptáčky. Příjemně
strávené odpoledne a originální výtvory. Super!!!! Více ve fotogalerii
Plackohraní
ve čtvrtek 28. dubna jsme uskutečnili akci "Plackohraní" - děti se předem připravovaly,
vymýšlely ty nejhezčí obrázky,aby vyrobené placky a magnetky vypadaly co nejlépe. A poté
si vlastnoručně za pomoci přístroje plackovače a jeho majitele pana Kišše, vyrobily finální
výrobky.Ty ve velké většině udělají radost maminkám ke "Dni matek". Doufáme, že přinesou
jen radost a potěšení. Více ve fotogalerii
Barevné jaro na zahradě ZŠ Havlíčkova
Motto: Pokud se vejce rozbije silou zvenčí, život končí.
Pokud se rozbije silou zevnitř, život začíná.
Skvělé věci vždy začínají zevnitř.
První jarní den a velikonoční svátky jsme se s dětmi ze školní družiny při ZŠ Havlíčkova
rozhodli přivítat výstavou výrobků tematicky zaměřených na toto období.
Právě dlouhé období zimy, která letos dětským radovánkám příliš nepřála, nás přivedlo na
myšlenku, oživit prostor družinové zahrádky, která v letních a podzimních měsících
procházela revitalizací a tudíž jsme museli hledat náhradní řešení pro pobyt venku.
Po zahrádce se nám všem stýskalo – uvědomili jsme si, jak důležité je mít pro činnost vlastní
vyhrazený prostor, kde se děti mohou cítit bezpečně a pohodlně.
A tak se již na konci února začala hromadit ve třídách vyfouklá vajíčka, za která děkujeme
maminkám. Postupně vznikaly kraslice zdobené různými technikami, vajíčka jsme vyráběli
z papíru, keramické hlíny, zdobili jsme vejce slepičí, husí, plastová, polystyrénová. V nadšení
z toho, jak se nám to daří, začaly vznikat jarní zápichy, závěsy, věnce, květiny, hnízda,
obrázky.
A to vše je k vidění právě na výstavě „JARO“ od prvního jarního dne do apríla. Více ve
fotogalerii
Karneval
trochu se spožděním,avšak s o to větší radostí vypuklo v pátek 11.března karnevalové
veselí.Ve vyzdobené tělocvičně se sešla řada krásných, nápaditých a originálních masek za
jejichž přípravu děkujeme rodičům. V průběhu odpoledne si děti zatančily, splnily 7
zábavných úkolů , cvičily ZUMBU a ve finále bojovaly o vítězství v oblíbené hře
"Klobouková". Více ve fotogalerii

Leden
tak přece jen na pár dní přišla - Paní Zima - ukázala se nám jen malinko, ale i maličcí
sněhuláčci, a mini bunkry udělaly našim dětem spoustu radosti. Více ve fotogalerii
Prosinec
Vánoce, stromečky, svícny, adventní věnce, čerti, Mikuláš, andělé, zvonky, hvězdy, srdíčka,
svíčky, kapříci a přání.
Přání štěstí,lásky,pohody, zdraví a klidu Vám všem. Více ve fotogalerii
Listopad
Mohlo by se zdát že podzimní čas nás sváděl k lenošení, ale my jsme se nedali - konečně jsme
mohli po několika měsících vyběhnout na naší milou zahrádku a užít si posledních slunečných
dnů,v keramické dílně jsme už mysleli na vánoce a vyrobili první dekorace ( nebo
dárečky),jedno čtvrteční odpoledne jsme do dílny pozvali i maminky s dětmi a při společné
kreativní práci jsme prožili krásné chvíle.Hráli jsem hry, poznávali nové věci a vyráběli první
vánoční dárky. Takže chvilka odpočinku po práci je jistě na místě. Více ve fotogalerii
Říjen
V tomto měsíci nás bavilo třeba šití z plsti, výroba draků, podzimních lampiček a dekorací
z hlín . Ve všech odděleních jsme zkusili pod vedením děvčat ze šesté třídy cvičení s hudbou
ZUMBA a v závěru jsme si užili dlabání dýní, ochutnali jsme dýňové buchty, a vyřádili se
v halloweenských kostýmech. Více ve fotogalerii
Září
Africké odpoledne
V pátek 2. října proběhlo ve školní družině Africké odpoledne.
Po celotýdenních přípravách si děti vyrobily magickou panenku, upekly a snědly chlebové
placky, vytvářely tradiční ozdoby z pírek a korálků a na závěr se všichni pokusili získat co
nejvíce trofejí /razítek/ na obří opičí dráze v tělocvičně.
Všichni si odpoledne moc užili. Více ve fotogalerii
Ke startu připravit….
Po prázdninách jsme se opět sešli ke společnému hraní, poznávání a tvoření.
Více než 40 nových prvňáčků si během prvních školních týdnů začalo zvykat na nové školní
prostředí, na nový režim a nové kamarády a ti, kteří jsou již ostřílenými školáky jim byli
rádci a průvodci.
Při hrách, sportování, pobytu na čerstvém vzduchu i při kreativním tvoření to všichni zvládli
na výbornou. Více ve fotogalerii

