Činnost 1. oddělení ŠD v září
Na začátku září nastoupilo do 1.oddělení 30 žáků. Přivítali jsme mezi sebou nové kamarády
: Eduarda Albrechta, Kateřinu Albrechtovou, Šárku Chalupníčkovou, Šimona Joukla, Kateřinu
Pekárkovou, Sáru Podhajskou, Jiřího Šádka a Marii Vítovou.Věříme, že se jim bude u nás líbit.
Průběžně jsme si připomínali bezpečné chování a pravidla školní družiny. Povídali jsme si o
kamarádství, proč je důležité a o vzájemné pomoci.
Za pěkného počasí jsme hráli míčové a pohybové hry na hřišti u sokolovny. Na dětském
hřišti jsme si dosytosti užívali pískoviště, multifunkční hrad se skluzavkou, houpačky, lezeckou
stěnu, hrazdy, domeček, prolézačky a tabuli, u které si děti rády hrály na školu.
Když se v polovině měsíce září na břehu řeky Mrliny usadil drak, chtěli jsme mu dokázat, že
jsou u nás jenom samé hodné a šikovné děti. Začali jsme plnit různé úkoly. Děti namalovaly
velkého tříhlavého draka, vyrobily k němu malé dráčky, vymýšlely drakovi jméno, předvedly mu,
že se umí dobře trefovat na cíl i do kuželek. Drakovi se nejvíce líbilo jméno Ohnivák, které
vymyslela Veronika Šádková, Bouřlivák od Dominika Rozsypala a Rychlodrak od Káji Klacka.

V hodu na cíl se umístili:
prvňáci
1. místo Jiří Šádek
2. místo Eduard Albrecht
druháci
1. místo Dominik Rozsypal
2.místo František Vlček
3.místo Eliška Funfálková a Lukáš Kóre
třeťáci
1. místo Patrik Krejčík a Lukáš Nemčanský
2.
místo Dominik Berko
3.
.místo František Klacek
Čtvrťáci ochotně pomáhali v organizaci soutěže.
Také jsme si povídali o zdravé výživě a soutěžili jsme v ochutnávce a poznávání ovoce a
zeleniny se zavázanýma očima. V této soutěži se téměř všechny děti umístily na prvním místě,
neboť správně určily, co ochutnaly. Následující dny jsme se věnovali malování i modelování ovoce
a zeleniny. Zkusili jsme ovoce tisknout různými tiskátky, které jsme vyrobili z brambor, korku, listí
a jablíček.
Při vycházkách jsme sledovali, pojmenovávali a sbírali podzimní přírodniny, které v
budoucnu ve družině použijeme k tvoření. Když děti objevily i houby, vyprávěly o tom, jak chodí
doma s rodinou houbařit. A tak jsme si ve družině namalovali muchomůrky, které jsme nalepili do

rámečků, aby z nich vznikly obrázky.
Průběžně jsme se naučili hrát nové hry rozvíjející paměť, postřeh, slovní zásobu, orientaci v
prostoru, obratnost a sluchové dovednosti. Prvňáčkům jsme ukázali tělocvičnu, kde jsme hráli
pohybové hry, cvičili s obručemi a míči.
Ilona Komárková

