
Naši milí čtenáři, 

po roce opět přinášíme zprávičky o některých akcích, 

které proběhly v naší družině. Můžete si je spolu 

s námi připomenout ve výročním vydání Družinového 

Blesku. 
 

 
 

Hezké prázdniny, pěkné počasí, hodně kamarádů, 

plno zábavy… 

Užijte si je třeba na táboře, u babičky, ve městě, na 

hřišti, 

u moře, v lese nebo u rybníka. 

A ať se ve zdraví všichni zase v září sejdeme! 

 

Renata, Alena, Kristýna, Hana, Daniel 
 



Pyžamová párty 

Konec školního roku se nezadržitelně blíží a není snad človíčka, který by se 

netěšil na prázdniny.  Než se všichni rozutečeme za letním dobrodružstvím, 

společně jsme se pobavili na naší tradiční pyžamové párty. A že jsme si ji 

báječně užili! 

Vždyť sejít se netradičně v nočních úborech a ještě si zatančit a zasoutěžit, to se 

jen tak nestává. A když do pyžam, tak všichni – děti i dospěláci. 

Letošní pyžamovou sešlost jsme pojali v tanečním duchu. Vzpomínka na školu 

v přírodě v podobě rozcvičkové písničky rozproudila dětskou krev a taneční 

dovádění s panem vychovatelem Danem nás dostalo všechny do varu. 

Pak jsme se vydali do nebe – přesněji kráčet po obláčcích. Soutěžilo se v tom, 

které kvarteto nejrychleji přejde danou trasu, ale může se posouvat jen po 

oblacích. Jako poslední soutěžila smíšená družstva, složená z dětí i vychovatelů. 

A protože k párty patří i pořádné občerstvení, na závěr jsme si všichni pochutnali 

na slaných i sladkých mňamkách. 

Odpoledne uběhlo jako voda (nebo jako další školní rok) a my se budeme těšit 

zase za rok do pyžam.  Ahoooj! 
 

     

 

 



Velikonoční trhy 

 

V dubnu celá škola nasávala atmosféru Velikonoc výrobou velikonočních 

předmětů na velikonoční trhy, které se každoročně konají ve školní jídelně. Do 

akce se zapojila i školní družina a výtěžek z prodaných výrobků, které se dětem 

moc povedly, jsme použili na adopci zvířátek v zoo (veverka kapská a papoušek 

mniší), které sponzorujeme již několik let. 

 

  

 

 

  

 

 



Víčková mozaika 

Když se rok s rokem sejde, přichází jedna z akcí, na kterou se v naší ŠD vždycky 

těšíme. Je to skládání mozaika z víček od plastových lahví, která u nás ve škole 

tradičně sbíráme, takže o zásoby materiálu není nikdy nouze. 

Konečně nastal den s naší mozaikou, my jsme se shromáždili v tělocvičně a po 

chvíli už začaly pod šikovnýma rukama vznikat obrázky. Kdo by procházel mezi 

jednotlivými výtvory, našel by různá zvířátka, pohádkové postavy, hračky… . 

Námětů byla velká řada a objevily se mezi nimi i spinnery, vlastní podpis autora 

a dokonce i vlajka České republiky. I když závěrečný úklid víček byl jedno velké 

dobrodružství, užili jsme si v odpoledni s mozaikou mnoho zábavy a legrace. A 

jestli chcete, můžete si naše výtvory prohlédnout na webových stránkách naší 

ŠD. 

 



Honba za zlatým pokladem 

Ve čtvrtek 4. května jsme 

procházkou došli k povodí 

Vltavy, kde bylo ukryto na 

kmenech stromů v okolí několik 

otázek. Otázky se týkaly pohádek 

českých, ale i zahraničních a 

vždy bylo na výběr ze tří 

možností odpovědí. Za každou 

správnou odpovědí se skrývala 

část slov, které dohromady 

vytvořily zprávu, jak a kde hledat 

další informace ohledně zlatého 

pokladu. Tým, který dobře 

sestavil do předem připravené 

tabulky jednotlivé části slov, 

zjistil, že na opačné straně jedné 

z otázek na stromě jsou napsaná 

hesla, která je dovedou až ke 

zlatému pokladu. I když některá 

družstva našla poklad dříve než 

ostatní, udržela tajemství skrýše 

pokladu až do konce hry a 

počkala si na sladkou 

čokoládovou odměnu. 

 

 



Běh do schodů 

 

V září jsme 

tradičně uspořádali 

pro děti oblíbený 

závod v běhu do 

schodů. Děti 

soutěžily po 

trojicích a vydaly 

ze sebe všechno, 

každý chtěl 

zkrátka vyhrát. 

Povedlo se to jen 

těm nejrychlejším, 

ale všichni jsme si 

už 9. ročník skvěle 

užili a pořádně se 

zapotili. Příští 

školní rok nás čeká 

10. ročník a 

věříme, že už teď 

se všichni těší a 

přes prázdniny 

potrénují. 

 

 

 

 



 


