
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

je tady konec června a vy držíte v rukou nové číslo 

našeho družinového časopisu v novém formátu.  

Vždy se vám snažíme přiblížit alespoň pár akcí, které 

vaše děti během roku zažily. 

Naším cílem je nabídnout dětem každý měsíc takové 

zábavné aktivity, kdy se všichni společně nejen 

pobavíme, ale vyzkoušíme si a naučíme se i něco 

nového. To vše formou hry – nejpřirozenější dětskou 

činností. Naše motto „Učení je hra – hra je učení“ tak 

platí beze zbytku.   

           Alena Šťastná 

Jablíčkové kouzlení 

Když po prázdninách odešly teplé letní dny, nastal 

podzim se svou obvyklou pestrou úrodou. Abychom to 

oslavili, uspořádali jsme si v družině ovocné hody pod 

názvem Jablíčkové kouzlení. Tentokrát jsme si 

pochutnali na ovocných špízech, jablečných 

jednohubkách, jablečném piškotovém dortíku a 

jablečném štrúdlu. Všechno chutnalo úžasně  ! 

 

   

Podzimní bramboriáda                  

Celodružinovou akci s názvem Bramboriáda jsme 

pojali z různých pohledů: kuchařského, hravého, 

tvořivého, ale i gurmánského. Kuchařské počiny 

z brambor zahrnovaly: bramborové placky 

s marmeládou, pečené bramborové plátky naslano, 

vařené půlky brambor s tvarohem a pažitkou a kynuté 

bramborové vdolečky se sýrem a slaninou. Využití 

brambor po hravé stránce bylo zastoupeno hodem 

bramborou na cíl.  Tvořivou stránku akce bylo možné 

využít při zdobení brambor „smajlíky“ a výrobou 

kravat či motýlků pomocí potisku razítky z brambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavné odpoledne s 2. oddělením 

Připravit zábavu pro celou družinu není jednoduchá 

věc. Vše se musí napřed promyslet, pak vyrobit a 

nakonec zorganizovat. A tak jsme vyrobili rybičky a 

vystříhali matematické tvary – vše ve čtyřech barvách 

pro 4 družstva, připravili kádinky s malými míčky a 



vodu. Pak jsme si sami natrénovali, jak budou soutěže 

probíhat. A mohlo se začít… Jednotlivá družstva 

chytala na udici svoje barevné rybičky, vybírala svůj 

tvar pro změnu v různých barvách a přenášela lžící 

vodu do kádinky tak dlouho, dokud se míček neobjevil 

nad vyznačenou ryskou. Všichni jsme se náramně 

pobavili a mohli se těšit zase na příští měsíc, co 

zábavného pro nás připraví jiné oddělení. 

 

       

Novoroční stezka odvahy 

V podzemí naší školy se nachází kryt, který vždy po 

Novém roce využíváme na oblíbenou stezku odvahy.  

Připravíme trasu osázenou umělými svíčkami, kterou 

děti jednotlivě projdou. V  jedné místnosti hlídá 

podpisový arch lebka prolezlá pavouky a všichni 

odvážlivci zde musí zanechat svůj podpis. 

Na začátku panují obavy z tmavého neznáma, po 

návratu ale všichni zjistí, že vlastně ta odvaha není zase 

až tak vzdálená a nedostižná. Jsou na sebe náležitě 

pyšní a příští rok prý určitě půjdou bez obav znovu.  

Vkročíme-li do nového roku s odvahou, hravě 

překonáme všechny nástrahy, které nám život přináší. 

Kdo nic nového nezkusí, sice nic nezkazí, ale taky nic 

nezíská a neposune se vpřed.  

               

Zábavné odpoledne se 4. oddělením 

 

Dne 17. ledna mělo 4. oddělení připravený program 

pro ostatní družinové děti. Měli jsme připravené 

pracovní pomůcky pro stavební řemesla oborů 

instalatér, zedník, malíř a elektrikář. Děti musely podle 

pracovního nářadí poznat, co se v jednotlivých oborech 

používá a o jaký obor se jedná. 

Druhou částí programu byla ochutnávka ovoce a 

zeleniny, kdy děti se zakrytýma očima poznávaly 

jednotlivé druhy. 

  

Zábavné odpoledne se 6. oddělením ŠD 

Na den 28. 2. 2019 děti z 6. oddělení připravily soutěže 

pro ostatní děti družiny. Asi 3 měsíce před tím jsme 

začali vymýšlet, jak zaujmout ostatní, aby je to bavilo. 

Nakonec děti samy vytvořily stanoviště a vyrobily i 

kulisy z kartonu. Celkem bylo šest stanovišť. 1. 

stanoviště Křížovka (Katka Prousková, Klárka 

Svobodová), 2. stanoviště U mlsného kocoura (Leonka 

Fléglová, Tobiáš Paťorek), 3. stanoviště U slepého orla 

(Katka Runštuková, Julie Zelová), 4. stanoviště 

Netopýří doupě (Nikolka Hadrbolcová a Matylda 

Riehs), 5. stanoviště Bottle flip (Patrik Majdan) a 6. 

stanoviště Překážková dráha (Vilma Fišerová, Anna 

Marvalová, Johanka Vránová, Johanka Blažková). 

Akce se povedla. Děti si mohly odnést i hodnotné ceny 

za nasbíraný počet bodů. 



 

  

 

 

 

 

Krokodýlí farma 

V březnu jsme navštívili v hojném počtu Krokodýlí 

zoo v Praze Holešovicích. Krokodýli, aligátoři a 

kajmani jsou hlavním lákadlem této zoo, ale nesmíme 

zapomenout i na želvy různých velikostí, hady a další 

živočichy, na které je možné pohlédnout z velmi blízké 

vzdálenosti. U mnohých z nás bylo možné pozorovat 

husí kůži, ať už ze strachu či z úžasu.  

             

Odpoledne s 1. oddělením 

Tak jako ostatní oddělení i my jsme pro ostatní 

uspořádali zábavné odpoledne. Připravili jsme nejen 

něco na přemýšlení, ale také na obratnost. Protože bylo 

jaro a vše kvetlo, vyrobili jsme plakát na poznávání 

jarních květin a trochu jsme namáhali mozkové závity 

při hledání rozdílů ve dvojicích obrázků. Obratnost 

našich rukou a prstů procvičilo přebírání luštěnin 

poslepu, trefování se do terče s rybami a slalom míčků 

mezi zvířátky. Odpoledne se celkem vydařilo a snad se 

líbilo i ostatním. 

 

 

 

 

 

Zábavné odpoledne s 5 oddělením 

V měsíci květnu si připravilo zábavné odpoledne pro 

ostatní děti 5. oddělení ŠD. V jednotlivých třídách byla 

umístěna stanoviště, na kterých děti procházely 

různými disciplínami. Abychom procvičili znalosti a 

paměť, poznávali jsme jarní květiny a zkusili si 

Kimovu hru. Jako zkouška orientace poslepu nám 

posloužila ochutnávka a kreslení na tabuli se 

zavázanýma očima. Šikovnost a cit pro rovnováhu 

jsme si vyzkoušeli hrou v kuželky a stavěním věže 

z kostek. Úkoly byly pestré a každý z nás se tak o sobě 

dozvěděl něco nového. 

        

Výlet za motýly 

V květnu jsme navštívili botanickou zahradu v Troji, 

kde právě probíhala výstava tropických motýlů. Když 

jsme procházeli zahradou plnou krásných květů, motýli 

poletovali přímo mezi námi. Bylo možné sledovat 

postupný vývoj jednotlivých druhů od kukly až po 

krásného pestrého motýla. Jako pozornost jsme dostali 

několik housenek tzv. sovích motýlů, abychom si je 

mohli odchovat. Bylo zajímavé pozorovat jak se 

housenky živí a rostou. Nyní čekáme, až se nám 

z kukel vylíhnou motýli. Doufáme, že to stihnou ještě 

do prázdnin. 



 

Kreslení na chodník 

30. května se naše družina účastnila kreslení na 

chodník. Děti dostaly na výběr, zda chtějí malovat 

samy nebo ve skupinách. Každý si vybral barevné 

křídy a přidělená část chodníku se během malé chvíle 

začala měnit. Někde vznikal mořský svět, jinde se 

objevila kosmická loď ve vesmíru nebo letadlo, erb, 

krásné šaty a další zajímavé malby. Víc jak týden bylo 

možné tyto obrázky obdivovat, než je smyl déšť. 

 

 

 

 

První pomoc s Českým červeným křížem (ČČK) 

 

Na základě dřívější výborné spolupráce s ČČK Prahy 1 

jsme pozvali zdravotnice ČČK k nám do školy. Akce 

pro celou družinu proběhla 14. 6. 2019. Děti se pod 

vedením paní Mgr. Evy Bernatové mohly seznámit 

vtipnou formou se základy první pomoci. Práce 

probíhala na 3 stanovištích (resuscitace, bezvědomí a 

volání záchranky, ošetření krvácení). Nejvíce děti 

bavila rekonstrukce různých úrazů. Akce se zúčastnilo 

celkem 61 dětí. 

            

 

   

A TO JE KONEC, PŘÁTELÉ !                                       

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY.  


