
    

Milí čtenáři, 

školní rok se opět chýlí ke svému konci, byl 

jednoznačně přívětivější než ten minulý (alespoň co se 

týká karanténních opatření), takže i těch společných 

družinových akcí jsme mohli zorganizovat více. 

Prostřednictvím našeho družinového časopisu vám 

pravidelně přinášíme průřez některými z nich, o dalších 

se dozvíte ve fotogalerii na webu školy/ školní družina. 

Mottem naší družiny je heslo „Učení je hra, hra je 

učení“. U každé naší aktivity se snažíme tomuto heslu 

dostát a zvolit přitom takovou formu, aby byla pro děti 

zároveň hravá i poučná. Naším cílem je snaha přispět 

k výchově malého človíčka, aby z něj vyrostl slušný a 

poctivý člověk. Odměnou nám pak jsou spokojené děti 

i rodiče. 

Děkuji všem za trpělivost, spolupráci a ochotu 

pomáhat. Uvítám vaše názory, podněty či připomínky, 

které jsou pro nás důležité, abychom se mohli v naší 

práci zlepšovat. Ať se vám všem daří co nejlépe! 

 

           Alena Šťastná 

Cesta tancem od pravěku po současnost 

 

Jednou z mnoha akcí, které jsme u nás v družině 

během podzimu pořádali, bylo i taneční vystoupení. 

Tanec v různých podobách nám předvedl profesionální 

tanečník. Ukázal nám, jak se v které době tančilo a to 

od pravěku do dnešní doby a co všechno lidé tancem 

vyjadřovali. Zajímavé byly například egyptské či 

indické tance nebo kostýmy z jednotlivých období. 

Zároveň jsme se dozvěděli základy společenského 

chování a dokonce jsme si i jednotlivé kroky a tance 

vyzkoušeli spolu s tanečníkem. 

 

 

 



Klaun Roberto 

Na konci listopadu k nám přímo z Kuby zavítal 

kouzelný klaun Roberto, který zde v Čechách žije už 

přes 25 let. Klaun v tomto pochmurném období přivítal 

děti s širokým úsměvem a otevřeným srdcem a pobavil 

celou družinu svým humorem i psími kousky. Děti na 

vlastní oči zažily triky s provazy, kouzelným 

kloboukem a kartami, ale také nebezpečné žonglování 

s pravými šavlemi přímo nad tělem odvážného pana 

vychovatele Milana. Každé dítě pak od kouzelníka 

Roberta dostalo na památku zvířátko či meč 

z modelovacích balonků, což podpořilo příjemný 

zážitek, který si děti z představení odnesly domů. 

Budeme se těšit na další kouzelnou show! 

  

Laser game 

V rámci rekonstrukce jídelny jsme jezdili s žáky na 

obědy autobusem do ZŠ Jílovská. Cestou zpět jsme 

míjeli Branický pivovar, kde je Mercuria lasergame. 

Zrodil se nápad a přání, abychom jeli na lasergame. 

Moje děti z 3. A se k nápadu mohutnou podporou 

připojily. Zájem o akci byl velký. Přidalo se i několik 

dětí z 2. A a 2. B. Využili jsme slevovou akci pro školy 

na tři hry. Na lasergame přišly děti v černém oblečení, 

aby byly méně viditelné. Na počátku hry dostaly vesty 

vybavené světelnými čidly na ramenou, břiše a zádech 

a laserovou pistoli do ruky. Každá vesta měla svoji 

přezdívku, například Shrek, Batman, Tichošlápek. Děti 

se rozdělily na dva týmy, jeden tým svítil modře a 

druhý zeleně.  Cílem hry bylo zasáhnout laserem 

z pistole světelná čidla hráče znepřáteleného týmu. 

Zasažený hráč na 5 vteřin přestal svítit. Následně se 

rozsvítil a mohl se vrátit zpět do hry. Za vyřazení hráče 

se dostávaly body a na konci kola byly na světelné 

tabuli výsledky jednotlivců a týmů. Dětem se zážitek 

moc líbil. 

 

Naše družinové kuchaření 

Letos na jaře potkaly naši vlast různé události, které 

přímo i nepřímo způsobily rychlý růst cen potravin.     

O této situaci jsme si v družině povídali, vysvětlovali si 

příčiny a navrhovali způsoby, jak s jídlem šetřit a 

snažit se, aby nic zbytečně neskončilo v koši.   

Při našich letošních družinových návštěvách kuchyňky 

jsme proto sáhli pro inspiraci do týdenního kalendáře 

Levné recepty, který máme ve třídě.       

Muffiny jsou malé zákusky nejčastěji pečené 

v papírových košíčcích, které se dají připravit na 

mnoho způsobů – slané, sladké, s ovocem, s tvarohem . 

. . . . prostě s tím, co je právě doma a na co máme chuť. 

Naše byly dvoubarevné s kakaem a vanilkovým 

pudingem a moc nám chutnaly.              

Dále jsme při kuchaření smažili palačinky, pekli 

jablečný závin, domácí pizzu, a nakonec jsme si podle 

kalendáře vyrobili domácí smetánek z tvarohu a 

smetany, ozdobený ovocem a rybízovou marmeládou. 

K našemu překvapení chutnal ještě lépe než Pribináček 

zakoupený v obchodě!       

V příštím školním roce si určitě připravíme další 

dobroty, kterými pak můžeme udělat radost i své 

rodině doma. 

 



Den Země 

Tradiční akcí, 

pokud je normální 

školní rok, je Den 

Země, který se 

koná v parku Na 

Pankráci. Zde se 

někteří žáci ŠD 

mohli letos 

seznámit 

s přehlídkou 

živých dravců, 

prozkoumat Slunce 

pomocí speciálního 

dalekohledu, 

dozvědět se nové 

informace o kompostování a hledat obyvatele 

kompostu přímo v něm, vyzkoušet si pomůcky včelařů, 

dotknout se opravdových zvířecích rohů a parohů, 

ověřit si svoje znalosti v oblasti tříděných odpadů, 

zasoutěžit si a zahrát si o zajímavé ceny. Součástí celé 

akce byly také přednášky a volnočasové aktivity, které 

byly propojené s naší přírodou tak, abychom si všichni 

uvědomili, že jsme součástí jednoho velkého celku a to 

planety Země, o kterou bychom měli lépe pečovat. 

 

Rozkvetlá louka 

 

Děti z 1. A se v rámci družinových aktivit učily 

poznávat luční kvítí.           

V rámci projektu je děti nejen poznávaly, ale 

i nakreslily a společně vytvořily plakát, který jsme dali 

na chodbu, aby se jména květin mohly naučit i děti 

z celé školy.       

     A nejen to. U školní jídelny děti společně 

vytvořily malý záhonek a zasely zde různá semínka. Ta 

nasbíraly z rozkvetlé louky, kterou jsme navštívili 

minulý rok na Novodvorské.     

      Semínka už hezky vzešla a děti je chodí 

pravidelně zalévat. Doufáme, že na podzim budeme 

mít krásnou rozkvetlou louku i u naší školy. 

 
Lanové centrum 

Ne všichni žáci se mohli zúčastnit školy v přírodě a tak 

s těmi, kteří zůstali v Praze, jsme v pondělí 13. 6. 

navštívili lanové centrum Areál Vltavanů v Braníku. 

Dopoledne jsme strávili v největším lanovém 

komplexu se skluzavkami, opičí dráhou i hřištěm 



s houpačkami. Nikoho nepřekvapila opravdu vysoká 

lanová pyramida a v mžiku nám malí odvážlivci mávali 

ze samého vrcholu. Během chviličky už sjížděli 

dlouhými tobogány dolů k nám.   

      Myslím, že si děti celé dopoledne pěkně 

užily. Při zpáteční cestě do školy bylo vidět, jak jsou 

unavené, ale spokojené.     

 
 

Výlet do zoo 

S dětmi, které neodjely na školu v přírodě, jsme 

vyrazili do pražské zoologické zahrady. Bylo krásné 

slunečné počasí a všichni jsme se těšili na zvířátka. 

Někteří byli v zoo dokonce poprvé a nedočkavě 

vyhlíželi, co všechno uvidí. 

 

 
Vybrali jsme trasu přes horní část zahrady, takže jsme 

navštívili pavilon indonéské džungle. U ledních 

medvědů měla velký úspěch skluzavka, hrochovi 

z vody čouhala jen bystrá očka, zato sloni se nám 

předvedli v plné kráse. V okolí žirafího pavilonu bylo 

také leccos k vidění a postupně jsme si prohlédli 

zvířátka známá i méně známá. Prošli jsme „Zakázanou 

stezkou“ a naše putování jsme zakončili u tučňáků a 

lachtanů. 

Návštěva zoo měla ještě jeden ušlechtilý důvod – naše 

družina se stala adoptivními rodiči roztomilého 

zvířátka, jehož legrační název najdete v tajence 

křížovky. I toto „naše“ zvířátko jsme si se zájmem 

prohlédli naživo, a kdybyste se někdy do zoo také 

vydali, najdete ho hned vedle výběhu surikat. 

Křížovka 

Napiš do křížovky slova opačného významu. 

V políčkách s tečkou po řádcích přečteš název zvířátka. 

 

1.  BLÍZKÝ 

2.  ÚZKÝ 

3.  SUCHÝ 

4.  HLOUPÝ 

5.  ROVNÝ 

6.  DLOUHÝ 

   

 

   

A TO JE KONEC, PŘÁTELÉ !                                       

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY. 

POKUD TO PŮJDE, MĚJTE VESELOU MYSL, RADUJTE 

SE Z MALIČKOSTÍ A ZE SPOLEČNOSTI SVÝCH 

BLÍZKÝCH. 

Marcela Kodíčková, Kateřina Lepešková, Vlastimila 
Zahrádková, Alena Šťastná, Hana Němečková, Renáta 

Papoušková, Daniel Kotrla a Milan Bednář 
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