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Duben ve školní družině – 1. oddělení 

Když je v dubnu slunný den, 

trpaslíci lezou ven. 

Nechali si doma deštník, 

pozlobil je jarní deštík. 

 

 Jaro je v plném proudu a je to vidět i v naší 

družině. 

 

Puzzle – Starší kluci vytvořili na koberci 22 

obrazů ze skládačky. 

 

Velikonoce – Slavíme nejkrásnější svátky jara – 

tradice, zvyky, koledy, obrázky.  

Výroba kuřátek, kachňátek, 

zajíčků, slepiček a kraslic, které 

přispěly k výzdobě naší třídy. 

 

Dinosauři – kresby, malby, 

práce s modelovací hmotou. 

V družině jsme připravili 

výstavu dinosaurů. Chválíme V. Šimka z 1. třídy. 

 

Čarodějnice – Filipojakubská noc a její čarovná noc (beseda 

s dětmi, četba z knihy Malá čarodějnice). I do družiny se slétly 

čarodějnice, které zaplnily nástěnku – 

kresby, malby. 

 

Hry venku – využíváme naši zahradu, 

ale i městské hřiště (houpačky, 

prolézačky,  

               kolotoč, fotbal, vybíjená, 

přeskoky lana, míčové hry…). 
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Den otevřených dveří – 28. 4. 2017: Naši družinu navštívila p. J. Maříková a p.  

               uč. J. Zárybnická. Odpoledne jsme si užili. Přišlo na řadu i čarování,  

               ochutnávka různých pokrmů od čarodějnice, skládačka… Děkujeme za  

               návštěvu a sladkosti. 

 

Smetanka lékařská – sběr léčivých bylin, výroba medu z květu pampelišky. 

 

Vlaďka Kouřilová (vychovatelka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Duben ve školní družině – 2. oddělení 

 Začátkem dubna jsme se začali věnovat svátkům jara – Velikonocům. 

Malovali jsme obrázky, ale i vyráběli kuřátka, slepičky, kohouty, zajíčky.  

Kraslicemi se to v družině jen hemžilo, každý měl jiný nápad. Nezapomněli jsme 

si o těchto svátcích ani popovídat - proč se svátky slaví, jaké se k nim váží tradice 

a zvyky. Některé dětičky je ani neznaly.  

  

Nezapomněli jsme ani na Den Země, 

kterému jsme se věnovali, říkali si, jak 

bychom se k naší planetě měli chovat, co 

dělat a co ne. 

 

 

 A přišel konec měsíce. Všichni jistě 

víme, že na konci měsíce jsou Čarodějnice, 

takže téma bylo jasné – čarodějnice, ježibaby, 

kouzelnice, netopýři, pavouci, … 

  

 

Samozřejmě jsme nevynechali ani pohyb. 

Různé pohybové aktivity nechyběly ani 

tentokrát. Přeskoky lana, fotbal, vybíjená, 

florbal – tentokrát se zapojila velká 

většina dětí, i druhačky. Děti objevily 

“novou“ karetní hru - Autobus, kterou 

chtějí hrát pořád. Nezapomínáme ani na 

klasické, staré hry.  

 

Samozřejmě i čteme – tento 

měsíc nejvíce pomáhali se 

čtením paní učitelce Šimon 

Hrudka a Dan Řezáč.  

Kateřina Levíčková 

(vychovatelka) 

 


