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Listopad ve školní družině
Celý měsíc s námi
v družině byla
praktikantka Nikola Kadlecová. Spolu s ní jsme
oslavili Halloween. Vyrobili jsme krásné dýničky,
strašidelné hrady a bezhlavého Josta.
Svatý Martin letos opravdu přijel na bílém
koni, ale o den dříve. Za krásné obrázky chválíme
M. Koštu, N. Šimánkovou a B. Přibylovou.
V družině
také rádi stavíme
farmu nebo letiště ze stavebnice Duplo. Hrajeme i různé stolní
hry. Nejraději máme Černého Petra
nebo kvarteta.
Ve čtvrtek 20. 10. jsme pro děti připravily různé druhy
ovoce a zeleniny. Ochutnávka se zavřenýma očima se dětem
líbila.
Při jedné z procházek jsme viděli vánoční výzdobu a
hezký vánoční strom na náměstí.
Listopad jsme zakončili zdobením voňavých perníčků
bílou polevou. Na sladkou svačinu se všichni moc těšili.

Ve druhém oddělení ŠD jsme na tom
byli podobně. Také jsme se věnovali fenoménu
Halloween – malovali jsme dýně, tvořili jsme
strašidelné hrady, vyráběli jsme netopýry apod.
Vzhledem k tomu, že počasí nám přálo a rostly
ještě houby, vyrobili jsme si jich několik

z papírových ruliček.
Připomněli jsme si též významné výročí
narození jednoho z našich nejznámějších
pohádkářů, Karla Jaromíra Erbena. Přečetli
jsme si od něho několik pohádek a baladu
Vodník. Malovali jsme obrázky k jeho tvorbě
a vytvořili si nástěnku. Chválíme především
M. Dobřemysla,
N. Poskočilovou a K. Řandovou.
Nezapomněli jsme ani na svátek sv. Martina.
Zopakovali jsme si, kdo to sv. Martin byl a proč je
zobrazován pouze s polovinou pláště. Vyhledali
jsme nějaké pranostiky.
A pak už jsme se připravovali na advent.
Vyprávěli jsme si o tom, proč máme na adventním
věnci 4 svíčky, jak se nazývají jednotlivé neděle
apod. Adventní věnce jsme nevyráběli, ale malovali.
Když nám to počasí dovolilo, chodili jsme ještě ven,
a když ne, využívali jsme tělocvičnu školy. Stále
bylo co dělat.
Všichni jsme se seznámili s novým Vnitřním řádem ŠD.

Vl. Kouřilová a praktikantka
N. Kadlecová, K. Levíčková

