
ZPRAVODAJ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/23
  Tento školní rok je do školní družiny přihlášeno 23 dětí z 1. až 5. ročníku. Připravili jsme pro 
Vás přehled aktivit za měsíc září a říjen. V měsíci říjnu jsme zahájili dva celoroční kroužky: 
                                           KROUŽEK TVOŘENÍ a KROUŽEK POHYBOVÝCH HER.

                                ZÁŘÍ: zahájení činnosti
- přivítali jsme se s prvňáčky, chodili jsme na vycházky a na školní zahradu
- trénovali jsme stolování, sebeobsluhu, bezpečnost i pravidla v ŠD

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Letošní příroda nás krásným počasím zvala na návštěvu do lesa i na louku a nachystala 
pro nás plno přírodnin. Některé jsme si malovali a tvořivě vyráběli nebo modelovali. 

     

KOLOBĚŽKOVÝ ZÁVOD
I letos jsme zorganizovali koloběžkový závod. Děti si poměřily síly v rychlosti a ve slalomu. 
Na konci závodu proběhlo vyhodnocení a odměna pro vítěze. 



POSEZENÍ S     PRVŇÁČKY- VÝROBA JEDNOHUBEK    
Děti společně připravily tradiční český pokrm na posezení, jednohubky. Připravily 
pomazánku, nakrájely ingredience a jednohubky nazdobily. Společně jsme poseděli a při 
tom jsme si s kamarády popovídali. Odpoledne se nám moc líbilo.

 
 

CESTA KOLEM SVĚTA – UKRAJINA – ČESKÁ REPUBLIKA
Letos jsme zahájili nový PROJEKT – CESTA KOLEM SVĚTA.

Každý měsíc se zaměříme na některou zemi, dozvíme se něco o historii, kultuře, lidech a 
jejich zvycích. Shlédneme videa a pokusíme se přiblížit k různým rasám a k jejich životům.
UKRAJINA – malovali jsme vlajku i znak, poslouchali hymnu i jiné skladby, malovali jsme 
podle výtvarnice M. Prymašenko, a učili jsme se ukrajinskou cyrilici.
ČESKÁ REPUBLIKA – porovnávali jsme naši zemi s Ukrajinou. Jazyk, umění, památky, život. 

 

       



ŘÍJEN

-zahájení činnosti dvou kroužků:  TVOŘENÍ             - Lenka Zavadilová
                                                         POHYBOVÉ HRY - Monika Kremličková

KROUŽEK TVOŘENÍ 
Během měsíce října jsme ve tvoření vyráběli podzimní svítidla a děti si vyzkoušely práci se 
dřevem, tavnou pistolí a vyráběly skřítky podzimníčky. 

   

HRY NA ZAHRADĚ A V LESE
Pokud nám přálo počasí, vyrazili jsme do lesa na procházky, kde jsme tvořili podzimní 
mandaly. Také jsme využili školní zahradu ke sportovním aktivitám: fotbal, jízda na 
koloběžkách, švihadla, fotbal atd.



VYCHÁZKA NA ELBU
Začátek měsíce října jsme zahájili vycházkou do přírody. Vyšlápli jsme si na Elbu. Cestou 
jsme sledovali mraveniště, zbarvení přírody a plnili jsme podzimní úkoly. Počasí nám přálo.

 

VAŘENÍ JABLÍČKOVÉHO ČAJE
Společně jsme si uvařili jablíčkový čaj a zahráli hry na téma JABLÍČKOVÝ DEN. 

  

CESTA KOLEM SVĚTA – RAKOUSKO – ŘECKO
RAKOUSKO – malovali jsme vlajku i znak, poslouchali hudbu W. A. Mozarta, povídali si o 
historii, kultuře a tradicích, sledovali videa např. shánění krav z hor a výletní místa.
ŘECKO – malovali jsme vlajku, ol.kruhy, poslouchali hudbu, učili jsme se řecké tance apod.



DLABÁNÍ DÝNÍ A VÝROBA SVÍTIDEL – akce s rodiči
Konec měsíce jsme uzavřeli příjemnou akcí s rodiči. Pozvali jsme je na společné dlabání 
dýní a na malé posezení s pohoštěním. Této akci předcházelo „Halloweenské“ soutěživé 
odpoledne v maskách. Účast byla hojná a akce se všem moc líbila.

  

         

Další fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách školy ve fotogalerii.
www.skolajindrichov.cz

za kolektiv ŠD Lenka Zavadilová

http://www.skolajindrichov.cz/

