Akce školní družiny 2016/17
Návštěva na Policii ČR
V pátek 16. června a v úterý 20.června jsme strávili příjemné,poučné i zábavné odpoledne ve
společnosti
příslušníků Policie ČR. Dozvěděli jsme se hodně o jejich nelehké práci, prohlédli jsme si
vozový park a
vyzkoušeli jsme si některé kriminalistické metody. Moc děkujeme.
Celý svět si hraje - více ve fotogalerii
Takto jsme nazvali hravé odpoledne, kterým jsme oslavili Den dětí. Všichni si mohli
vyzkoušet několik her z různých koutů světa - Pétanque, Kroket, Minigolf a asi nejúspěšnější
- chůzi na Slacklinu - pružném popruhu. I když to bylo jen několik centimetrů nad zemí nebylo to jednoduché.
No a na závěr - pravý český táborák, písnička a opékání - to nás vždycky baví.
Jarní keramika s maminkami - více ve fotogalerii
Ve čtvrtek 11.května se v keramické dílně sešlo 10 rodinných týmů. Naše téma bylo opravdu
jarní - nádoby na květiny a bylinky, zápichy do květináčů a ptáčci. Díky kreativnímu přístupu
všech zúčastněných opět vznikly naprosto originální výrobky.
Relax, uvolněná atmosféra a pohoda, děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené
odpoledne.
Pálení čarodějnic - více ve fotogalerii
Poněkud opožděně jsme ve středu 3.května vyrazili na zahrádku, abychom provedli jarní
rituál pálení čarodějnic. Dřevo nasbírané při úklidu zahrádky, jsme nanosili na hranici a v
ohni jsme nechali shořet všechno špatné a nezdravé, spolu s čarodějnicemi.
Poté se zahrádka proměnila v malý amfiteátr a děvčátka z 1.B nám předvedla pohádku
Červená Karkulka. Moc se jim to povedlo.
Na závěr sladká odměna, pořádně uhasit oheň a ještě chvilku si pohrát s kamarády.
Jarní a velikonoční tvoření - více ve fotogalerii
Duben byl ve školní družině ve znamení barev a radosti z nastupujícího jara. V každé třídě se
usadili zajíčci, beránci, vylíhla se kuřátka, vyrašilo zelené osení a křehké skořápky vajíček se
rozsvítily jasnými barvami.
Karnevalové veselí -- více ve fotogalerii
V pátek 10.března propuklo v tělocvičně karnevalové veselí, kterého se zúčastnilo na 90 dětí.
Opět nás mile překvapily nápadité a pečlivě připravené kostýmy a masky. Děti si užily tanec,
plnění soutěžních úkolů,společné cvičení s hudbou, shlédly krátké gymnastické vystoupení
starších děvčat a nadšeně se bavily při společných hrách.

Maškarní rej byl veselým rozloučením s dlouhou zimou a zároveň startem do barevného jara,
které již všichni netrpělivě očekáváme.
Návštěva planetária
únorové dny jsme věnovali poznávání vesmíru. Děti se dozvěděly jak vzdálené je Slunce od
Země,
proč Měsíc mění svůj tvar a místo na obloze,poznaly planety Sluneční soustavy i některá
nejznámější souhvězdí.
Návštěva mobilního planetária,jehož stříbrná kupole vyrostla v tělocvičně naší školy byla pro
všechny malé astronauty velkým zážitkem.
Ledový leden - - více ve fotogalerii
konečně po několika letech přišla opravdová zima a děti si jí užívaly plnými doušky. Spousta
sněhu, slunečné mrazivé dny a parta kamarádů vykouzlily na zčervenalých tvářičkách
radostné úsměvy.
Veselé Vánoce
přejeme všem našim příznivcům, dětem, rodičům, prarodičům. A těšíme se na další zážitky,
které nám přinese příští rok.

Zdobení vánočního stromečku
Také letos se naše škola zúčastňuje soutěže " O nejhezčí vánoční stromeček" .
Ozdoby na něj tentokrát zhotovily děti ze školní družiny. Už při zdobení děti prohlížely
stromečky ostatních účastníků, všechny jsou hezké.
Ale nejhezčí je ten náš.
Pokud si to také myslíte, podpořte nás v hlasování. Děkujeme.
Keramická dílna pro rodiče s dětmi
V úterý 15. listopadu proběhlo již tradiční odpoledne pro rodiče a děti v keramické dílně.
V pohodové atmosféře se sešlo jedenáct rodin a díky šikovnosti a kreativnímu přístupu všech
zúčastněných vzniklo mnoho krásných výrobků.Hlavním tématem byl vánoční svícen. A co
rodina to jiné ztvárnění, jiný nápad. Věříme, že na vánočním stole bude rozsvícený svícen
připomínat společně strávené chvilky při společném tvoření.
Podzimní hrátky - více ve fotogalerii
Měsíc říjen nás přivítal podzimním počasím a tak jsme již více času museli trávit ve třídách,
kde nás bavilo vyrábět dráčky a draky, malovat podzimní obrázky, tvořit z listů a ostatních
plodů, závěr měsíce patřil dýním, duchům a hallowenským hrám. Ale i na zahrádce nám bylo
stále příjemně a každý pěkný den jsme se snažili si ještě co nejvíce užít.

Odpoledne indiánských her - více ve fotogalerii
Poslední týden v září jsme strávili přípravou indiánských ozdob, čelenek a totemů.Všechny
přípravy směřovaly k velkému setkání indiánů, které se uskutečnilo za krásného,slunného
pátečního odpoledne.Družinová zahrádka se stala indiánskou vesnicí a na vyprahlé prérii se
všichni pustili s radostí i očekáváním do plnění osmi indiánských zkoušek. Po jejich složení
dostaly děti sladkou odměnu a celé opoledne zakončilo vytvoření obrázkového týpí,které jsme
ozdobili korálky z jeřabin. Užili jsme si tak krásné indiánské léto.

