
VČELIČKY 1. TŘÍDA 

Máme nové kamarády! 
  
Po prázdninách jsme v naší družince přivítali nové kamarády. Většina 
se nás znala z naší MŠ, ale s některými dětmi jsme se museli náležitě 
seznámit. V měsíci září jsme tedy hráli převážně seznamovací hry: 
Pavučina, Mlsná koza, Tichá pošta, 
K o m a n d o , K d o s e s c h o v a l … . 
Seznamovali jsme se s  pravidly školní 
družiny. Vymýšleli také co se smí a co 
ne. Povídali si o kouzelných slovíčkách, 
která je důležité používat a znát. 

  
Celým školním rokem nás provází 
skřítek Vítek, kterého učíme různé 
dovednosti.  

V  měsíci září se věnujeme 
tématu města. Povídáme si  
o cestě do školy, poznáváme 
d o p r a v n í z n a č k y , 
orientujeme se v  terénu 
podle sluníčka, výškových 
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budov, lišejníků nebo mraveniště. Vše jsme si také prakticky 
vyzkoušeli při našich vycházkách. 

  

Po výuce, když přijdeme do družinky, si potřebujeme trochu 
odpočinout. Uvolníme se na molitankách a čteme na pokračování. 
Podařilo se nám přečíst velmi starou knihu o nezbedném  
a neposlušném sluníčku, které se jmenovalo Pinkulínek. Jeho příhody 
se dětem velmi líbily. Dále jsme si vybrali knihu Maminčiny pohádky. 
 
  
Po odpočinku se věnujeme 
svým zájmům. Nejčastěji si 
hrajeme na koberci s Legem 
a Duplem. Kluci budují 
ohrady pro zvířata nebo si 
hrají s  auty, vojáky nebo 
hasičskou stanicí. Dívky si 
nejraději kreslí či vybarvují 
a h r a j í s i s  d o m ečk y. 
Všechny děti si zamilovaly 
senzorické kroužky, které 
máme vyndané snad každý 
den. 
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Při řízených činnostech se učíme spolupracovat, vydržet u práce, 
empatii, komunikaci. Naučili jsme se také nové písničky a básničky. 
Rádi zpíváme hlavně s kytarou.  
Také jsme si vyzkoušeli práci s  vodovými barvami. Vytvořili jsme 
společnou práci Moje město, kde se děti učily, co je kolorovaná kresba. 
Skládali jsme také domečky z papíru. Vyzkoušeli si vybarvit mandaly, 
které se nám líbily, ale také vytvořit svoji mandalu z přírodnin. 

 

Při každodenních vycházkách na zahradu se věnujeme sportovním 
aktivitám s  venkovním 
n á č i n í m . V y u ž í v á m e 
trampolínu, pískoviště , 
pergolu, domeček. Naši kluci 
jsou velcí fotbalisté. 
Několikrát jsme podnikli 
výpravu do nedalekého lesa, 
kde jsme stavěli domečky 
pro našeho skřítka a sbírali 
nebo poznávali přírodniny. 
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Užili jsme si 
t a k é a k c e , 
j a k o D e n 
č o k o l á d y , 
Den malování 
mandal  
a turistický 
pochod. 

Celý měsíc jsme si všichni užili a budeme se těšit na další 
dobrodružství, která nás čekají. 

Za Včeličky Jitka Zachová 
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ŽELVIČKY 2., 3. TŘÍDA 

Hola hola, škola volá! 
  
Konečně jsme se po prázdninách setkali. Tento měsíc jsme se 
především seznamovali, protože se naše oddělení skládá z žáků  
2. a 3. třídy. Některé děti se neznaly, tak jsme hráli seznamovací hry, 
povídali jsme si o sobě. Po 
prvním společném měsíci 
si troufám říct, že jsme 
skvělá parta :-) Společně 
jsme si vybrali název 
oddělení,  
a to – ŽELVIČKY. Pojďme 
se tedy podívat na to, co 
jsme všechno tento měsíc 
zažili. 
  
Každý měsíc máme v naší 
družině jiné téma  
a tématem měsíce září je 
Skřítek Vítek ve městě. 
Povídali jsme si o našem 
městě a jeho významných 
stavbách, ukazovali jsme si mapu, zkoušeli jsme najít naši ulici. Také 
jsme se učili poznávat dopravní značky. Nejprve teoreticky a následně 
také prakticky. Všechny děti byly moc šikovné a vědí, jak se bezpečně 
pohybovat po městě. 
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Také jsme vyráběli – 3D město z  papíru, domečky z  ruliček, město 
v noci i z barevného papíru. 

Mezi naše činnosti patří i odpočinek po vyučování, kdy děti odpočívají 
při společné četbě. Začali jsme číst knížku Co věděla moudrá želva. 
(Milá pohádka o tom, že více členů rodiny neznamená méně věcí pro 
každého. Moudrá želva Agnes 
vám to stejně jako malému 
Lukášovi ráda vysvětlí!) 

Každý den, než děti odejdou 
domů, hodnotí den ve družině 
smajlíkem. Červený dávají ti, 
kterým se ten den ve družině moc 
nelíbilo (hádka s  kamarádem, 
nebavili je činnosti, apod.), 
žlutého ti, kterým se líbilo  
i nelíbilo a zeleného ti, kteří byli 

nadšení. I já se do smajlíkování zapojuji 
a jsem ráda, že se i dět i samy 
připomínají. Je to pro mě skvělá zpětná 
vazba, protože si vždycky říkáme, proč 
dáváme daného smajlíka.  
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Dále s  dětmi zpíváme, tančíme a říkáme básničky. Nejraději teď 
zpíváme Kozla od Jaromíra Nohavici. U toho si vždy užijeme spoustu 
zábavy. Začali jsme se také učit nový tanec – Waka Waka. 

V tomto měsíci jsme si užili i Den čokolády, Den malování mandal  
a Světový den turistiky. 

 

Samozřejmě děti nemají jen 
řízené činnosti, ale hrají si  
i individuálně. Naše družina 
nabízí velké množství stolních 
her, ve kterých momentálně 
vítězí Zemětřesení na ledovci. 
Další oblíbenou hračkou, možná 
tou nejoblíbenější u nás, je LEGO. 
Děti s  ním dokáží zázraky, 
ostatně podívejte se sami. 
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Kozel - Jaromír 
Nohavica 

Byl jeden pán 
ten kozla měl 
velice si 
s ním rozuměl 
měl ho moc rád 
opravdu moc 
hladil mu fous 
na dobrou noc 

Jednoho dne 
se kozel splet 
rudé tričko 
pánovi sněd 
když to pán zřel 
zařval je-jé 
svázal kozla 
na koleje 

Zapískal vlak 
kozel se lek 
to je má smrt 
mečel mek mek 
jak tak mečel 
vykašlal pak 
rudé tričko 
čímž stopnul vlak



 

Také hodně času tráví u 
stolního fotbálku. Ještě 
nesmím opomenout jednu 
hračku, která tento měsíc 
dostává zabrat a tou je náš 
zubař. 

V  září nám počasí přálo, tak jsme 
toho využívali každý den. Chodili 
jsme do lesa, na školní hřiště i na zahradu školní družiny. Také jsme 
navštívili hřiště v Motyčíně. 
Na závěr měsíce nás čekal i 
pochod, který byl dlouhý 
7,26 km. Všechny děti i 
p a n í v y c h o v a t e l k y t o 
zvládly skvěle :-) Věřím, že 
polovina dětí pak prospala 
celé odpoledne. 
  
Měsíc září se nám vyvedl se 
vším všudy a těšíme se na 
další zážitky v tom příštím. 
:-) 
  

Za Želvičky Mgr. Adéla 
Urminská 
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SOVIČKY 4., 5. TŘÍDA 

Tak jsme se konečně zase všichni sešli po prázdninách v  družině. 
První dva týdny jsme museli být ve škole ve třídě. Nám to ale 
nevadilo, a i tak jsme si užili spoustu zábavy.  

Vyprávěli jsme si o zážitcích 
z  prázdnin, hráli jsme hry, 
chodili jsme na hřiště i do lesa 
a užívali jsme si to, že můžeme 
být zase spolu. Prožili jsme i 
den čokolády, který nás moc 
bavil. Řekli jsme si něco o 
historii čokolády, ale nejvíc 
jsme si užili ochutnávku. Kdo 
chtěl mohl přinést nějakou 
čokoládovou dobrotu a podělit 
se o ní s ostatními.  

Když v  dolní družině skončila 
rekonstrukce, mohli jsme se 
konečně vrátit tam. Máme nový 
koberec a nově vymalováno. Děti 
jsou nadšené a všem se nám tam 
moc líbí. V  nové družince jsme 
prožili den malování mandal.  

Naši družinu si zdobíme svými 
obrázky, hrajeme společenské 
hry a hodně se smějeme. Už se 
moc těšíme co všechno tu ještě 
zažijeme.  

Žaneta Viktorová 
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Co nás čeká v říjnu? 
• Světový den pošty 

• Pan Polach a Matýsek - představení pro děti (dle epidemiologické 
situace) 

• Drakiáda 

• Vládce a vládkyně lesa - tvoření z přírodnin 

• Ať žijí duchové (odpoledne plné her a soutěží) 

• Vyřezávání dýní 

• Den stromů - vysazení na zahradě ŠD 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY SPOLEČNÉ ZÁŽITKY! :-)
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