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Vážení rodiče, 
občas se se školní družinou snažíme být užiteční.  V tomto čísle Zážitkových listů se dozvíte, co jsme  
připravili pro maličké děti z Kolokoče. E.H.

Dárek pro Mravenečky
„Mravenečci“ si říkají maminky s malými dvouletými a tříletými dětmi z Kolokoče, které se každou středu 
dopoledne  schází  v Kolokočovně.  Vyrobili  jsme  pro  ně  malý  dárek  z  krabičky  od  vajíček  a  knoflíků. 
Je to taková didaktická pomůcka,  jejíž  prostřednictvím -  tříděním barevných knoflíků  -  se  děti  mohou 
učit     anebo opakovat poznávání barev  . 

Bubenický koncert
V odpočinkové době po vyučování si děti volně hrají. V tuto dobu vznikají  různorodé nápady. Některé 
nápady je občas nutno eliminovat, jiné se naopak snažím podporovat. Spontánně nám vznikají divadelní 
představení,  ale  také  se  nacvičují  cirkusová  vystoupení  anebo  koncerty.  Dětem  se  vystoupení  líbí, 
obzvláště v podání Pepíka a tak jsem pro tuto činnost vymezila prostor před odchodem ven. Leckteří 
dramaterapeuté a muzikoterapeuté by z nás měli radost...

Masopustní průvod
V úterý 4. března jsme vyrazili  průvodem na Křivdu. Zatímco na únorový karneval si většina dětí přinesla 
masky  a  kostýmy z  domu,  do masopustního  průvodu jsme převážnou  většinu  masek  společně  ve  školní 
družině zhotovili. Objevily se nám masky tradiční (klibna, smrtka, kat, masky zvířat), ale i novodobé (šašek, 
rytíř,  princezna)  a  také  jedna zcela  originální (čertí  papoušek).  Protože v žádném masopustním průvodu 
nechybí medvěd, přestrojila děvčata za     medvěda Pana Klubíčka  . Aby nás bylo dobře vidět a slyšet, vzali jsme 
s sebou bubínek, tamburínu a štěrchačky. Měli jsme krásné slunečné počasí. Pranostiky praví: „Masopust na 
slunci – pomlázka u kamen“, „Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.“ A tak to 
vypadá, že o Velikonocích se budeme muset pořádně obléknout. Zato mouchy nám snad letos dají pokoj.

Úkryty z dek
Děti v ŠD milují stavění úkrytů z molitanových kostek a dek. 

Skládačky z papíru
V družinové knihovně jsme našli pěkný časopis s návody na skládačky z papíru. Jsou jednoduché, takže je 
zvládne úplně každý.

Vítáme jaro a zdobíme školní družinu

Tulipány
Do zadní části školní zahrady k plotu jsme si společně s I. Oddělením zasadili několik tulipánů. Děti si 
přinesly z domu PET lahve a chodí pravidelně zalévat. 

 

Zase jsme oslavovali
V měsíci březnu jsme oslavili troje narozeniny. Irenka, Pavla a Miki.

Na přivítanou
Na konci března přibyla dětem do našeho II. oddělení  nová kamarádka, Kristýnka. Děti se na Kristýnku 
moc  těšily,  děvčata  pro  ni  namalovala  obrázky,  společně  s  chlapci  na  přivítanou  Kristýnce  zazpívali 
písničku.

Závody na skokáncích  vyhrál Pepík.

Důležitá upozornění
- Prosím, je-li to možné, vyměňte dětem v družinové šatně zimní obuv a oblečení za jarní. Stále nám 

visí na věšácích kombinézy, zimní bundy, pod lavičkami leží zimní boty, sněhule. Děkuji.
- V týdnu před Velikonocemi si namalujeme vajíčka. Děti si mohou přinést výfuky.
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