Aktivity školní družiny za 1. pololetí – školní rok 2021/2022
Již přes dva měsíce funguje v naší škole samostatná družina, kterou navštěvuje 20 žáků.
Díky příznivému podzimnímu počasí, jsme trávili společný čas zejména venku na zahradě a
víceúčelovém hřišti. Mezi nejoblíbenější hry tady patří školka s míčem, vybíjená, fotbal,
schovávaná a také třeba pouštění pytlíkových draků. Ve škole využíváme tělocvičnu
k různým hrám a soutěžím. A hlavně 1. třídu, kde hrajeme stolní a deskové hry, kreslíme a
vyrábíme. Pomáháme na akcích pořádaných školou nebo obcí.
Snad v dobré pohodě prožijeme celý školní rok.

Projekt: Malování obrazu sv. Martina
Zapojili jsme se s účastníky do příprav oslavy svátku sv. Martina namalováním jeho obrazu.
Každý dostal předlohu A4 s obrázkem a velký formát papíru s připraveným rastrem.
Sami potom malý obrázek překreslili na velkou plochu a společně vybarvili temperami a
obtáhli kontury černým fixem.
Vznikl jim z toho opravdu moc pěkný výtvor. Patří jim velká pochvala za spolupráci a ochotu
podílet se na vytváření.

Projekt: Sázení stromků
S účastníky jsme se aktivně zúčastnili sázení stromků kolem víceúčelového hřiště. Obalovali
kmeny jutou a odnášeli kůly a polínka k připraveným dírám. Předháněli se, kdo toho víc
unese a udělá.
Za odměnu pro nás bylo připraveno občerstvení ve formě limonád a buřtíků k opečení.
Akce se vydařila. Odcházeli jsme s dobrým pocitem.

Výroba vánočních přáníček pro obyvatele obce
Účastníci nejprve s obavou pozorovali, jaká přání budeme vyrábět. Měli strach z vyšívání.
Ukázalo se, že jsou šikovnější, než si mysleli. Použili jsme barevné čtvrtky, na kterých byla
natištěna předloha, podle které vyšívali, nalepili na bílou čtvrtku a dovnitř vlastnoručně
vepsali přání k Vánocům.
Většina se nakonec zapojila a vytvořila si i nejedno krásné přáníčko i pro své nejbližší.

Vyrábění 3D obrázků
Celý rok vyrábíme plastické 3D obrázky na různá témata.
Účastníci si vyberou obrázek, který se jim libí a dostanou jeho rozkreslenou podobu. Všechny
části si nejprve vykreslí, vystříhají, a poté postupně nalepí na sebe, aby vznikl obrázek, který
vystupuje do prostoru. Nakonec si vyberou barvu na rámeček a výrobek dokončí.
Zatím pracovali na podzimních, vánočních a zimních obrázcích.
Některé tato činnost opravdu baví a mají ve své sbírce hodně obrázků.

Vystřihovánky do oken
Jedním z našich úkolů je výzdoba oken. Obrázky, které jsou v oknech tříd, vystřihovali
účastníci družiny. Podzimní okna zdobily barevné listy, ježečci, houbičky a další.
V zimních oknech máme sněhové vločky, sněhuláky, andílky a domečky.
Při sluníčku se obrázky krásně promítají ve třídách na rolety a vytvářejí tím příjemné
prostředí.

Krmení ptáčků
Dalším naším úkolem je krmení ptáčků na školní zahradě, kde bylo umístěno nové krmítko.
Několikrát týdně chodíme dosypávat slunečnicová semínka. Stává se, že se někdy účastníci
dohadují, kdo ponese plechovku se semínky. Je to pro ně lákavý úkol, proto se střídají. Každý
chce nakrmit ptáčky.

Čtení pohádek
Jednou týdně si s prvňáky čteme některou z klasických pohádek. Při poslechu si vykreslí
obrázek podle pohádky, kterou zrovna poslouchají. Poté si ji ještě jednou zopakujeme
vlastními slovy, aby si ji lépe zapamatovali. Některé znají a jiné jsou pro ně nové. Četli jsme
třeba O Zlatovlásce, O třech kůzlátkách, O hloupém Honzovi a další.
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