
VČELIČKY 1. TŘÍDA 

Hurá, je tu nejkrásnější podzimní měsíc 
I v měsíci říjnu jsme si v družince užívali to, že můžeme být spolu. 
Čekal nás nejkrásnější podzimní měsíc, který je plný barev a kouzel.  

                                      

Po obědě si užíváme relaxaci a odpočinek v  komunitním kruhu. 
Povídáme si o tom, co jsme prožili a co nás v družince odpoledne čeká. 
Učíme se nové písničky a básničky. Ta O ježkovi se nám moc líbí. Rádi 
zpíváme ale   i písničku Citronky, Polámal se mraveneček, Svátek 
zvířat i tu o kamarádech.  

Vyzkoušeli jsme si také hru na hudební nástroj Boomwhackers, se 
kterým jsme se seznámili a vyzkoušeli, jestli udržíme rytmus.  
Podařilo se nám zahrát stupnici a měli jsme z  toho velikou radost. 
Pomocí kostičky se učíme doprovodit píseň To ta helpa, kde rozvíjíme 
spolupráci, pozornost a jemnou motoriku a užíváme si u toho spoustu 
legrace. 
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Moc rádi hrajeme společné hry v kruhu    a 
také rádi tancujeme. Tance Ouky kouky, 
Tančíme labadu, Tanec malého ptáčka           
i Socu socu jsou velmi oblíbené. Také čteme 
na pokračování. Tentokrát máme knihu     
O víle Amálce. 

V měsíci říjnu máme našeho skřítka v přírodě. Tohle téma využíváme 
ve všech činnostech při odpoledních aktivitách. 
Hodně jsme tvořili z  přírodnin a byli často na 
procházce v lese. 
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Naši Podzimníčci, Bramboráčci, podzimní skřítek, růžičky z listí           
i housenka z listí se nám moc povedly.  
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Také jsme vytvořili podzimní vílu, která zdobí chodbu školy. Tady jsme si 
vyzkoušeli techniku otisku listů a práci s temperami. 

 

Blížil se také Halloween, který jsme si připomněli dlabáním dýní a 
halloweenskou maskou upíra, která se všem moc povedla. Dýně jsme 

vydlabali i na výzdobu jídelny pro paní 
k u c h a ř k y . 
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Spolu se školou jsme uskutečnili Suit-up den, kdy jsme si povídali o 
etiketě. Pomocí obrázků jsme si vysvětlili, jak se správně chovat při 
návštěvě kina, divadla, v  dopravních prostředcích, ale i ve škole a 
mezi kamarády. Děti i p. vychovatelky přišly ve slavnostním oblečení 

a všem to moc 
slušelo. 
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V  rámci projektového dne mimo družinu jsme navštívili statek U 
Merlina v Chyňavě. Počasí nám sice vůbec nepřálo, ale i tak jsme si to 
všichni užili. Pan majitel se 
nám po celou dobu věnoval 
při komentované prohlídce 
a my se dozvěděli mnoho 
informací o ž ivotě jak 
h o s p o d á ř s k ý c h , t a k 
e xo t i ckých z v ířa t . Po 
příjezdu jsme si všichni 
povídali o tom, co nás 
zaujalo a pracovali dále 
s  obrázky a pracovním 
listem.  

Před podzimními prázdninami, které nás v tomto měsíci čekaly, jsme 
prožili odpoledne plné her a soutěží v  tělocvičně školy. Všichni jsme 
přišli v  halloweenských kostýmech a párty mohla začít. Celé 
odpoledne jsme si moc užili při hrách i hudbě: Tanec na novinách, 
Tanec s  míčkem, Zlatá brána, Najdi obrázek, Koště, Hnízda, 
Balonkovou. Tancovali jsme také naše oblíbené tance i s balonky. Vše 
jsme nezapomněli odměnit sladkou odměnou. Děti byly po celé 
odpoledne moc hodné, a proto jsme si to všichni skvěle užili. 
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Stihli jsme také pouštět draky. Jedno odpoledne více foukalo, a tak 
jsme využili draky, které v družince máme z předešlých let. Sice nám 
to dalo velkou práci, než se nám povedlo draka vypustit, ale nakonec 
se to podařilo a my si užívali pohled na vznášející se dráčky. 

                                    

Moc děkujeme všem rodičům za krásné kostýmy na naši akci „Ať žijí 
duchové“ a za velké množství dýní, které nám dva týdny zdobily 
prostory pergoly. Poděkování patří i rodičům Aničky a Péti za odměny 
pro děti. 

Děkujeme také za donesené kaštany, které odneseme v  zimě 
zvířátkům do lesa. 

Za Včeličky Jitka Zachová 

 

  

7



ŽELVIČKY 2., 3. TŘÍDA 

Říjen plný barev 
 
V  tomto měsíci nás provázel Skřítek Vítek v  přírodě. Navštěvovali 
jsme les, kde jsme tvořili z přírodnin skřítky. Zároveň jsme určovali, 
které přírodniny jsme použili. Podzimní barvy jsme si užívali i na 
vycházkách do okolí školy.  
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Když přijdeme z vyučování, tak si povíme, co nás ten den čeká. Poté 
společně trávíme čas při 
hrách v  kruhu. Tento 
měsíc nás velmi bavila 
židličkovaná, u té jsme   se 
opravdu nasmáli. Také 
p o k r aču j e m e v  če t bě 
knížky Co věděla moudrá 
želva. 

Dále se učíme básničky, naší neojoblíbenější je Roušková. 
ROUŠKU SI TEĎ NASADÍME 

ZA UŠI JI ZACHYTÍME. 
ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE -  
KAŽDÝ DNESKA ROUŠKU MÁ.  

JEJICH ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, 
OSTATNÍ ZAS CHRÁNÍM JÁ. 

AŽ TEN VIRUS ZDOLÁME, 
TAK SI RUCE PODÁME. 

ZAKŘIČÍME Z PLNÝCH PLIC -  
HURÁ VIRUS UŽ JE PRYČ!  

Naší oblíbenou činností je také zpěv. Naučili jsme se písničku Není 
nutno, u které je hodně zábavy, protože zrychlujeme její tempo do té 
doby, než se nám zamotá jazyk. Další naší oblíbenou hrou je Hra na 
ozvěnu, která nám jde každý den lépe.  
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Při tvoření jsme využívali přírodniny a přírodní tématiku. Mezi naše 
nejlepší výtvory tento měsíc patří sluníčko z otisků listů, kaštánek  

a holinky v děšti.  
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Také jsme tento měsíc navštívili Statek U Merlina, kde jsme si to,           
i přes nepřízeň počasí moc užili. Měli jsme komentovanou prohlídku 
celého statku, která byla naprosto 
skvělá. Na tomto statku dělají vše 
s  láskou a  je to znát. Rozhodně 
doporučujeme návštěvu i Vám.  

  
I v  říjnu pokračujeme s  každodenním bodováním (smajlíkováním). 
Myslím, že je pro nás opravdu 
přínosné povědět si, proč se nám ve 
družině ten den líbilo nebo nelíbilo. 
Je to skvělá zpětná vazba a já s ní 
mohu dále pracovat a přizpůsobit 
tomu další činnosti. Jsem velmi 
ráda, že většinou se nám celá 
tabulka zelená.  

Celý říjen jsme si budovali kladný vztah k přírodě a myslím, že se nám 
to povedlo. Už se nemůžeme dočkat co nám přinese další měsíc. :-) 

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

Další měsíc v naší družice utekl jako voda a my jsme si opět užili spoustu 
legrace. Tento měsíc 
s e n e s l v  d u c h u 
Halloweenu, takže 
jsme si užili dlabání 
a vyřezávání dýni, 
strašidelné vyrábění 
a z d o b e n í n a š í 
druž iny. Výborně 
j s m e s i u ž i l i i 
h a l l o w e e n s k é 
o d p o l e d n e . D ě t i 
p ř i š l y v e 
s t r a š i d e l n ý c h 
maskách a zábava 
mohla začít. Děti se 
r o z dě l i ly n a d vě 
družstva a začaly plnit úkoly. Například kdo nejrychleji omotá kamaráda 
toaletní papírem, kdo druhého rozesměje a další zábavné úkoly. Pak jsme se 

přesunuli ven a tam soutěžili    a hráli 
hry. Všechny děti si odpoledne moc 
užily a dostaly sladkou odměnu.  
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V  naší družince se máme všichni rádi a jsme dobří kamarádi 🙂 . Rádi si 
spolu povídáme, hrajeme hry, výtvarně tvoříme a prostě každé odpoledne co 
jsme spolu si užíváme. Chodíme na procházky do lesa, na dětské hřiště nebo 
si hrajeme na zahradě. Je toho spousta a my jsme moc rádi že můžeme být 
spolu.      

Za Sovičky Žaneta Viktorová 
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Co nás čeká v listopadu? 
• Den nevidomých 

• Ať žijí duchové (ŽELVIČKY) 

• Lampionový průvod (19. 11. 2021) 

• Družina hledá talent 

a spoustu dalšího :-) 

Ještě bychom Vás chtěly informovat, že veškeré aktuální informace 
naleznete na webu družiny. Na web také přidáváme fotografie z různých 
akcí. 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY SPOLEČNÉ ZÁŽITKY! :-)
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