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Milí rodiče, milé děti,
březnové aktivity ve školní družině byly zaměřeny především na zážitky s knihou. Navštívili jsme knihovnu,  
četli jsme pohádky a příběhy, malovali své oblíbené knížky a tvořili své vlastní. Mimoto jsme však zažili  
také další akce. A tak pěkně po pořádku.  

Muzicírování
Na  začátku  března  nás  v  ŠD  navštívila  muzikoterapeutka  Petra  Hrnčířová  a  přivezla  pěknou  kupu 
hudebních nástrojů ze všech koutů světa. Na všechny z nich jsme si mohli zahrát a s nimi zazpívat.

Už máme dpověď
Tak už všichni víme, jaké to je, dostat dopis. Do družiny nám totiž přišla odpověď od dětí z nemojanské 
ŠD. Kromě hezkého dopisu jsme dostali také hromádku jarních omalovánek.

 

Narozeninové oslavy
V měsíci březnu oslavila narozeniny Aninka.

Poslové jara
Už od konce února pozorujeme probouzení jara...

Dance-pop v ŠD
Ve školní družině se dala dohromady skupina dívek a hochů, kteří pro ostatní nacvičili taneční vystoupení. 
Podařilo se velice. 

Druháci baví prvňáky
Druháci si tentokrát pro prvňáčky secvičli cirkus.

Pobyt venku
Při  každodenních  venkovních  aktivitách  začínáme  po  zimě  opět  využívat  prolézaček  a  dalších  atrakcí 
na dětských hřištích v obci.

Známe žákovskou knihovnu
Na březen měsíc knihy jsme se začali připravovat už v únoru. Navštívili jsme společně školní knihovnu. 
Paní  učitelka  Soňa Mozgová ukázala  dětem všechny knížky a  některé vybrané doporučila  k výpůjčce. 
Během března už si i prvňáčci chodili do školní knihovny knížky samostatně půjčovat a také vracet.

Beseda v obecní knihovně
Líbila se nám také beseda v obecní knihovně. Knížky, časopisy, malování, pohádka, hry a soutěže...

Čtenářský a knižní koutek
Ve školní  družině máme také svoji  miniknihovnu vybavenou knížkami a koutkem na čtení,  předčítání, 
prohlížení a poslouchání. 

Družinový knihorej
V průběhu března jsme si společně předčítali pohádky, říkanky a hráli si s interaktivními knihami. Četla 
a předčítala jsem nejen já, ale i děti.

Rodiče čtou dětem
Jednoznačně  nejúspěšnější  akcí  měsíce  března  bylo  čtení  rodičů  dětem  ve  školní  družině.  Bylo  až 
neuvěřitelné, jakou radost dětem udělala návštěva celkem osmi maminek s knížkami. Děti byly nadšené 
a s velkou radostí poslouchaly. Některé maminky dokonce musely číst nad rámec své přípravy, neboť se 
děti dožadovaly dalších a dalších příhod a příběhů.
O Budulínkovi – v podání paní Anny BednaříkovéO Budulínkovi – v podání paní Anny Bednaříkové

Sedm kůzlátek - tradičně a netradičně přečetla paní Helena HrubáSedm kůzlátek - tradičně a netradičně přečetla paní Helena Hrubá

Sedmero pohádek – na své dětství zavzpomínala paní Lída HrušákováSedmero pohádek – na své dětství zavzpomínala paní Lída Hrušáková

Zlobilky, Sedmilhář Josífek – příběhy s ponaučením četla paní Taťána SločíkováZlobilky, Sedmilhář Josífek – příběhy s ponaučením četla paní Taťána Sločíková

Pohádky z Pařezové chaloupky – přečetly a dramaticky ztvárnily paní Ilona Grycová a paní Jitká TicháPohádky z Pařezové chaloupky – přečetly a dramaticky ztvárnily paní Ilona Grycová a paní Jitká Tichá

Ptáčkové. Bylo, nebylo... – četla paní Markéta ŠedáPtáčkové. Bylo, nebylo... – četla paní Markéta Šedá

Už vím, co udělám když... - příběhy s ponaučením přednesla paní Marta KučerováUž vím, co udělám když... - příběhy s ponaučením přednesla paní Marta Kučerová

Knihy a já
Fantazie a knižní zážitky dětí v obrazech. 

Knížky vlastní výroby
Holky i kluci se stali autory a ilustrátory.

Toulky krajinou
vydali  jsme se nejen polními cestami k některým kapličkám a božím mukám v okolí.  Pověděli  jsme si 
krátce o těchto památkách.

Jsme na jedné vlně...
Jen málokdo si  v  průběhu března nepřinesl  ze  ŠD domů výrobek z  vlny.  Děti  se  opravdově nadchly 
pro tvorbu bambulek, panenek, panáčků a chobotnic. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Spolupráce s rodiči:  Velice děkuji výše uvedeným maminkám, které navštívily ŠD a přečetly dětem 

pohádky a příběhy. Připojuji dále poděkování za všechny přinesené omalovánky, loutky, sladkosti a další 
zpestření  předčítání.  Paní  Haně  Trávníčkové  Macháňové  děkuji  za  zapůjčení  kostýmů  Křemílka  
a Vochomůrky. 

– Připravte dětem: Během následujících měsíců plánuji s dětmi vyrobit „tablet“. Dostali jsme do ŠD  
sklíčka, která přímo svádí k takovémuto počinu. Pokud si vaše dítě bude chtít „tablet“ vyrobit,  bude 
potřebovat: na tapetu/plochu tabletu jakýkoli obrázek nebo fotografii o rozměru 17x24 cm (z časopisu, 
kalendáře či svou vlastní...), dále flipchartový, tj. mazatelný fix, pěnový hadřík (obvykle určen na mytí 
nádobí),  2 ks laminovací  fólie a cca     40 cm pevnějšího provázku  .  Dále  bude potřeba  černá izolační  
elektrikářská  páska cca  4  cm  široká.  Máme-li  v  řadách  tatínků  šikovné  elektrikáře  (?),  v  jejichž  
možnostech by bylo pásku ve větším množství dodat, budeme velice potěšeni...

– Příště: V příštích zážitkových listech najdete zvířátkovské zážitky. V měsíci dubnu se totiž zapojíme  
do celoškolní akce „duben měsíc zvířat“. Dozvíte se o výhře dětí ze ŠD ve výtvarné soutěži, kterou  
vyhlásila ZOO Vyškov, dále o návštěvě dvorečku u paní Heleny Hrubé, kde děti měly možnost vidět  
králíky a slepice. Pokud nám počasí bude přát, vyrazíme pozorovat život a vodu v tůních mokřadu.

– Otázka na závěr: Chováte doma hospodářská zvířata či jiné domácí mazlíčky a jste ochotni předvést je 
dětem? Dejte nám vědět. Děkujeme.

Přejeme vám všem krásné prožití velikonočních svátků!  ŠD
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