
 
 
 
 
 
 

Září ve školní družině II.  

 Po dlouhé době jsme se konečně vrátili zpět 

do školy a také do školní družiny. Tam na nás čekalo nové prostředí a nám 

chvilinku trvalo, než jsme si na něj zvykli. Celkem nás je dvacet pět, ale počty se 

neustále mění. Někteří z nás 

trošku zlobí a zvykají si pomalu 

na to, že už jsme opět ve škole. 

 Kromě her a pobytu 

venku, které nás baví snad 

nejvíce z celého dne (míčové hry 

a běhání, to je naše  ), 

můžeme hrát různé deskové i karetní hry. Čeká na nás několik stavebnic, které 

jsou nám k dispozici, a samozřejmě je tu i naše tvoření i vyrábění. Každý týden 

je pro nás připraveno něco nového.  

 Nejprve jsme vzpomínali 

na prázdniny a letní aktivity. 

Samozřejmě jsme se sami 

pochlubili, jak jsme je strávili. Pak 

jsme se přesunuli od krásných 

prosluněných prázdnin 

k slunečnicím a sluníčkům. Ty nám rozsvítily nejen družinu, ale i chodbu před ní. 

Následovalo krásné podzimní ovoce, které se nám urodilo, a závěrem měsíce 

nám místo ovoce vyrostly houby. Některé jedlé, jiné ne, ale naštěstí si s tím děti 

umí poradit a do košíku sbírají jen ty jedlé.  



 

 Nezapomínáme ani na čtení. 

Kromě něj jsme si s dětmi povídali 

o správně vypadající knize, jak 

bychom se ke knihám měli chovat 

a jak zase ne. I toto děti zvládly na 

jedničku.  To je dobře. Přečetli jsme 

si knihu O zvědavém štěňátku 

a začali jsme knihu Kouzelného světa pohádek, kde si čteme pohádky z různých 

států. Pak si o státek povídáme a hledáme je na mapě. Uvidíme, co nám přinese 

měsíc říjen. Děti se určitě mají na co 

těšit.  

Ještě bychom chtěli moc 

poděkovat vedení školy a celému žákovskému parlamentu za to, že díky nim 

máme v družině krásné nové koberce, plné barev a pohodlí, na kterých si rádi 

pohrajeme i odpočineme. Děkujeme. 

Kateřina Levíčková  


