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Leden ve školní družině II. 
 

 První měsíc jsme začali opravdu 

pozvolna. Děti jsou zvyklé, že po Vánocích 

dostávají v družině nové hračky, a tak paní 

učitelka přinesla hru Hádej kdo? a Lodě, 

kterou jsme dostali od paní uč. Šafránkové. 

Také jsme se přestěhovali z druhé třídy do 

první, takže si děti musely zvyknout na nové 

prostředí.  

 Nemohli jsme vynechat 

svátek Tří králů, o kterých jsme 

si společně povídali, ale také 

jsme je vyráběli. To, co si děti 

s Třemi králi spojují, je 

odstrojování sladkostí ze stromečku. Na přání dětí jsme také 

vyráběli soby a losy. Byla dokonce vyhlášená soutěž o 

nejhezčího z nich. V té vyhrála Terezka Schořová s krásným 

plyšovým sobíkem a odměna ji neminula. Ovšem i ostatní sobi byli nádherní. I 

s dalším úkolem si děti hravě poradily – krmítka s ptáčky. A 

vyráběly “jak o život“. 

Krmítka se jim moooc 

povedla. Jak dětem, které 

používali šablonu, 

tak Valče Vandasové a 

Aničce Viktorové, které si 

budku vyrobily dle své fantazie.  
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Protože jsme měli štěstí a napadl sníh, 

nezapomněli jsme ani na naše sněhové 

kamarády – Sněhuláky. Někdo je vyráběl 

z papíru, jiní se pokoušeli ze sněhu, ale ti 

bohužel moc dlouho nevydrželi. Poslední 

týden tohoto 

měsíce jsme věnovali Sněhurce a sedmi trpaslíkům. 

Proč? Ptáte se? Protože, když jsme tuto pohádku 

četli, nikdo nedokázal vyjmenovat všech 

7 trpaslíků. Tak proto. Doufejme, že teď už je děti 

nezapomenou.  

 Velká 

pochvala patří 

dětem, které se každý den hlásí o čtení místo paní 

učitelky. Baví je to a také se trénují. Společně se 

střídáme, aby to děti neomrzelo, tak jsme taky přišli 

na „nedostatek“, co se  trpaslíků týká.  

 Stále se snažíme chodit ven, aby se děti 

mohly vyběhat. Když nám v tom brání počasí, 

tak jdeme do tělocvičny.  

 Myslím, že první měsíc jsme zvládli na 

jedničku. A dětem vyslovuji ještě jednou velkou 

pochvalu za jejich vyrábění. Jsou moc šikovné.  

Kateřina Levíčková 

 

 

 


