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Říjen ve školní družině 
 

 Říjen nám letos přinesl opravdu 

deštivé podzimní počasí. Při hraní a 

vyrábění v družině nám to ale nevadilo. 

 Začali jsme výrobou domečku 

z jablka pro červíka Pepíka. Čarování 

s hruškou (čáry, máry fuk a teď je tu kluk) 

se dětem moc líbilo. Chválíme Michala 

Koštu za nejhezčí obrázky. 

 Dne 16. října slaví svátek Havel. Někomu toto jméno nic neříká, ale my 

víme, že se slaví posvícení – Havelské. Povídáme si o zvycích v době našich 

prababiček a o těch, které dodržujeme dnes. Posvícenská husa, koláče a hlavně 

hnětynky mají stále ještě svoji tradici. Všechny děti si ozdobily svoji lineckou 

hnětynku, kterou si mohly odnést domů. Někteří ji ochutnali již při svačině. 

 Papírové draky a barevné lampiony děti vyráběly s velkým nadšením. Vše 

krásně rozzářilo třídu i šatnu družiny. 

 Při příležitosti Memoriálu B. Šupčíka jsme navštívili na místním hřbitově 

jeho hrob. Zapálením svíčky jsme si připomněli jeho získanou zlatou medaili ve 

šplhu na olympijských hrách. 

         Vladimíra Kouřilová 
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 Ani 2. oddělení školní družiny v říjnu 

nezahálelo. Pokud nám počasí přálo, využívali jsme 

ještě sluníčko a čerstvý vzduch. Vyběhli jsme ven – 

na školní dvůr nebo na velké hřiště, abychom si 

zahráli různé míčové hry nebo jen tak na 

schovávanou. 

 S 1. oddělením jsme navštívili místní hřbitov 

a zapálili svíčku na hrobě B. Šupčíka. Zdobili jsme 

hnětynky – sice jen ty papírové, ale i tak se nám 

moc povedly. Tady si zaslouží pochvalu především 

děvčata – K. Řandová, N. Divišová, N. Poskočilová 

a K. Šaňková.  

 Nezanedbali jsme ani přípravu na lampionový 

průvod, který se konal v úterý 25. října. Některé děti 

si vedle lampionů vyrobily i různé rekvizity ke 

svým kostýmům. 

 Jedno odpoledne nám přišla do družiny číst paní zástupkyně. Vybrala si 

příběh o Robinu Hoodovi. Malé děti poslouchaly téměř s otevřenými ústy, tak je 

četba zaujala. U starších dětí to bylo trochu horší. Přesto bylo stále co dělat.  

Pochvalu si ještě zaslouží kluci – Jakub Vejšický a Martin Dobřemysl za 

krásné obrázky a za stavby z lega. 

       

     Kateřina Levíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


