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Vážení rodiče, 
lednové Zážitkové listy vám přináší krátké zprávy z času před svátky a po svátcích. Již brzy se můžete těšit  
na číslo únorové. E.H.

Vánoční turnaj v Dámě 
Před Vánocemi uspořádala Školní družina tradiční turnaj v Dámě. Soutěžilo se o putovní plaketu ředitele 
školy. Zúčastnilo se celkem 66 žáků z I. stupně ZŠ. Děti se ve školní družině již předem řádně připravovaly 
a byly veleúspěšné. Ač je to k nevíře, tři prvňáci, Ondra, Lukášek a Štěpánek, se probojovali do třetího 
kola. Celkově se Ondra umístil na krásném čtvrtém místě a jeho sestra Verunka z I. oddělení ŠD se stala 
absolutní vítězkou. Kompletní fotodokumentaci si můžete prohlédnout na webu školy www.zs-drnovice.cz 
a to v záložce Výsledky soutěží.

Bruslení s Panem Klubíčkem
Před Vánočními prázdninami se Pan Klubíčko vypravil se žáky školy na bruslení. Ačkoliv neměl brusle, užil 
si spoustu legrace. Klubíčkovo předsevzetí do Nového roku: fičet jako Štěpánek! Štěpu totiž nikdo nechytí!

Čestné uznání
Od občanských sdružení Drnka a Kolokoč a od Mateřské školy Drnovice jsme získali Čestné uznání za účast 
ve výtvarné soutěži „Zvířata kolem nás“. Obrázky umístěných děvčat, Katušky a Barunky, byly vystaveny 
na Předvánočním setkání v Kulturním domě v Drnovicích.

Tři Králové
Legendu O Třech králích, kteří putovali za narozeným Ježíšem do Betléma, jsme si přiblížili prostřednictvím 
Vánoční knížky. Přečetli  jsme si ji na naší vánoční besídce. Po Novém roce jsme si mudrce z Východu 
připomněli  koledou a tvořením. 
Podívejte:  Kašpar,  Melichar 
a Baltazar.  Nakreslili  Kuba, 
Evička a Kačka. Koledu připsaly 
Natálka s Pavlínkou.
U příležitosti  Tří  králů jsme se 
vypravili  podívat  do  kostela 
sv. Vavřince  na  drnovický 
betlém  ze  30.  let  20. století, 
který znázorňuje tehdejší drnovické farníky. Drnka nám pro každého věnovala pohlednici.

Nový koberec a nábytek v ŠD
Školní  družina  se  během měsíce  ledna  proměnila  téměř  k  nepoznání.  Naše  druhé  oddělení  rozjasnil 
a rozveselil nový veliký koberec. První oddělení se pyšní novým nábytkem.

Výrobky z odpadového materiálu 
Pětimetrovou roli od nového koberce nám bylo líto jen tak vyhodit a tak 
jsme se pustili do recyklace. 
Žáci sedmé třídy pod dohledem pana učitele Macha nám v pracovním 
vyučování roli nařezali na kusy a my ty kusy dále zpracovali... S děvčaty 
jsme  vyrobily  parádního  vraníka,  na  kterém  se  děti  mohou  povozit 
a klukům se podařily ohromné sopky a tanky.
I  nadále  pracujeme  s  lepenkou  ze  starých  krabic,  s  novinami, 
s roličkami, aj.

Velké pátrání po dinosaurech
Vždy, když nám počasí přeje zavítáme na Křivdu. Zažíváme tam totiž v křácích neuvěřitelná dobrodružství. 
Sama tomu nemohu uvěřit, ale: „tisíce let zde přežil jeden jediný dinosaurus a teď má mladé...“, říkají 
děti.  A tak pátráme po tomto divu světa.  Prozatím nacházíme stopy a zkameněliny.  Podaří-li  se nám 
vypátrat něco většího, budu vás neprodleně informovat. :o) 
V žádné pořádné pátrací akci nesmí chybět dalekohledy, tak i my si je pořídili...

Noví obyvatelé vašich domovů
Dinosauři mnoho dětí opravdu baví... 
Mnozí  si  ve školní  družině vyrobili  velkého kamaráda. 
Tázala  jsem  se  Leničky,  zda  bude  moct  velké  zvíře 
domů. 
Jednoznačná  odpověď:  „Jasně,  mamka  by  ho  venku 
nikdy nenechala!“ 

Oslavovali a mlsali... sedm roků...

Výlety Pana Klubíčka
Zvěřinová paštika s brusinkami, myslivecký vývar a srnčí svíčková, tohle menu si dopřával Pan Klubíčko 
s Irenkou na Zvěřinových hodech. S Lukáškem cestoval vlakem na vánoční trhy do Olomouce, hrál šachy, 
bruslil a na tajňačku do deníku maloval s kouzelnou baterkou. U Danielky zažil Pan Klubíčko své první 
Vánoce, u Kubíka první Silvestr. Trochu mu naháněly strach silvestrovské rachejtle a tak ho Kuba držel 
po celou dobu ohňostrojů za ruku, aby se nebál. Po náročných svátcích Pan Klubíčko odpočíval u Natálky 
v pelíšku na křesle. A dobře, že nabral sílu. U Ondrovy tety se totiž musel pustit do opravářských prací - 
„po malé hostině potřebovala teta chlapskou ruku na pomoc. Stala se jí v kuchyni malá nehoda, upadl  
šroubek u dvířek od kuchyňské linky“...  Za odměnu se Pan Klubíčko mohl vydat na výlet po Vyškově 
a takzvaně se hodit  do gala.  O posledním lednovém víkendu obdivoval  Pan Klubíčko Pavlínčin domácí 
zvěřinec - „...seznámila jsem ho se všemi členy rodiny a potom se zvířecími členy jako jsou britská kočička  
Kity, perská kočka Barča, korela Betynka, pískomil Kulíšek a německý ovčák Doneček. Klubíčkovi se moc 
líbilo,  že  se  starám  o tolik  zvířátek...“  Návštěvu  u  zvířátek  zakončil  Pan  Klubíčko  oslavou  narozenin 
s jogurtovým dortem a jahodami. V průběhu I. pololetí navštívil Pan Klubíčko celkem 15 domácností.

 

Zpátky do pohádky
Zakletá a k tomu pyšná princezna poztrácela korále. Děti ze školní družiny je pro ni dokázaly všechny 
nasbírat a přitom si prohlédnout celkem šedesát kostýmů, kulis a rekvizit z 15ti zámých českých pohádek. 
Za pomoci pohádkové víly tak byla princezna ve vyškovském muzeu zachráněna.

Pohádkohrátky v ŠD
Na  muzejní  výstavu  „Zpátky  do  pohádky“  jsme  volně  navázali  v  družině  a  užili  si  celý  týden 
pohádkohrátek. Na motiv několika českých i zahraničních animovaných pohádek jsme si společně pohráli. 

Naše družinové „vysvědčení“
Na  konci  prvního  pololetí  jsme  spočítali  všechna  sluníčka,  mráčky  a  bouřkové  mraky  v  družinových 
denících. Od začátku září do konce ledna získaly děti celkem 552 sluníček, 34 mráčků a 22 bleskáčů. 
Sluníčka jsou jasná – za dobré chování a za pomoc v družině. Během prvního pololetí se nám mračilo kvůli 
běhání po chodbách a v jídelně a také za neuklízení nepořádku. Hromy a blesky létaly proto, že se nám 
objevilo  lhaní,  vulgarismy,  dělání  zle  kamarádům  a  ničení  hraček.  Naštěstí  „s  chováním  je  to  jako 
s počasím“. I v družině se nám po bouřce vždycky vyčasí...

Sláva sníh!  Využili jsme alespoň tu trošku na lopatách... Ve zmolách za Křivdou jsme pozorovali stopy 
polních a lesních zvířat, ve školní zahradě jsme podnikli hrátky na sněhu.

Důležitá upozornění
- Prosím o uhrazení poplatku za družinu 500,- Kč na II. pololetí
- Dětem, které rády a často v ŠD tvoří, již dochází lepidlo. Prosím o doplnění zásob.
- Dále doporučuji podepsat dětem družinové venkovní oblečení. Dva chlapci mají stejné boty, další tři 

kluci stejné oteplovací kalhoty.
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