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Září  

V novém školním roce jsme v družině přivítali 22 prvňáčků, žáci z druhého až čtvrtého ročníku 

doplnili kapacitu družiny do celkového počtu 70 dětí rozdělených do 3 oddělení. V průběhu 

školního roku budou děti cestovat říší pohádek v rámci celoročního projektu nazvaného „Z 

POHÁDKY DO POHÁDKY“, a to s důrazem na pohádky české. Během měsíce září jsme si 

přečetli několik pohádkových knih a děti se seznámily s patronem naší vlasti, svatým 

Václavem. Výtvarné a pracovní činnosti se nesly v duchu sklizně ovoce, zvířecích 

pohádkových postav a pravidel školní družiny. První školní měsíc děti ukončily Pohádkovou 

olympiádou, za kterou získaly první žeton na své hrací karty. 

 

Říjen  

Měsíc říjen uběhl ve školní družině jako voda: spoustu času děti trávily díky krásnému počasí 

na prolézačkách, hřišti nebo procházkách, na kterých pozorovaly měnící se přírodu a sbíraly 

přírodniny. Barevné listy jim posloužily jako předloha k jejich kreslení nebo tvoření skřítka 

Podzimníčka, kaštany děti použily místo kostek nebo žetonů při deskových hrách. Dýně se zase 

staly předlohou pro výrobu zápichu a malování temperovými barvami. Tématem měsíce byli 

draci a rytíři, proto jsme se při čtení i výtvarných a pracovních činnostech zaměřili na tyto 

pohádkové hrdiny. Děti různými technikami ztvárnily draky, rytíře, strašidelné hrady i duchy, 

starší kamarádi vytvořili vlastní pohádkové příběhy z barevných papírů. V průběhu měsíce děti 

plnily úkoly naší celoroční pohádkové hry. 

 

Týden sv. Martina  

Celý týden jsme se ve školní družině věnovali sv. Martinovi. Přečetli jsme si legendu o jeho 

životě, o husách, které ho prozradily, děti se dozvěděly, proč se na světcův svátek pečou 

rohlíčky ve tvaru podkovy, vysvětlili jsme si pranostiky spojené s Martinem a zahráli si 

svatomartinské domino. Martinské rohlíčky si děti dokonce upekly a moc si na nich pochutnaly. 

Vyrobily si Martinova koně i husy, naučily se písničku Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí 

k nám a ke zpěvu se doprovázely na různé hudební nástroje.  

  

Listopad 

V listopadu se děti ze školní družiny pustily do malování podzimních obrázků, ztvárnily 

různými technikami strašidla, která byla tématem tohoto měsíce, a celý týden se věnovaly 

svátku sv. Martina: přečetly si různé legendy, upekly svatomartinské rohlíčky, vyrobily si koně 



i husy a naučily se novou písničku. Starší děti vyráběly vánoční ozdoby určené na charitativní 

prodej, ti nejstarší ze třetího oddělení pokračovali v přípravě loutkového představení a stihli 

také namalovat několik komiksů. Děti nezapomněly ani na svoji fyzičku: v tělocvičně hrály 

různé míčové a pohybové hry, při procházkách na čerstvém vzduchu provětraly své plíce i mysl. 

 

Čertování školní družiny 

Každý, kdo ve středu 4. 12. 2019 odpoledne zavítal do tělocvičny, si mohl potvrdit to, co už 

dávno věděl: že čerti jsou bytosti chlupaté, ušmudlané a hlučné. A zvláště, pokud jich je téměř 

70! Všude se to hemžilo čerty a čerticemi, ani  anděl vyslaný z nebe nedokázal rozpustilou 

chásku zkrotit. Ještě že čerti měli za úkol zvládnout 8 pekelně těžkých úkolů, aby si vysloužili 

uznání Lucifera. Museli prokázat svou fyzičku při lezení z pekla, přikládání do kotle, přenášení 

duší nebo skákání v pytli za hříšníky. Svůj důvtip uplatnili při skládání puzzle, odpovídání na 

po čertech náročné otázky nebo rozpoznání skrytých hříchů. Všichni malí ďáblíci pekelnou 

zkouškou prošli, a tak si zasloužili sladkou odměnu. Poděkování patří nejstarším čertům ze 

školní družiny, kteří na své malé svěřence dohlíželi na všech stanovištích. Čertování se 

vydařilo, ale vychovatelky doufají, že dětem čertovské řádění nevydrží do dalších dnů. 

 

Literární beseda ve školní družině 

Ve středu 11. prosince přijal pozvání do školní družiny spisovatel Jan Sviták, který si s dětmi 

povídal o tom, jaké je to psát knihy a být spisovatelem. Přečetl jim krátké ukázky z knížek 

Čertovo kopyto a Černobílé pohádky, které napsal. Na závěr literární besedy odpovídal na 

všetečné otázky malých posluchačů. 

 

Vánoční besídka ve školní družině 

Už s malým předstihem se děti ze školní družiny dočkaly vánočního nadělování. Ve středu 

18. prosince se děti sešly u stromečku, který si samy nazdobily, zazpívaly koledy a vrhly se pod 

stromeček, kde našly deskové hry, panenky i autíčka. Dočkaly se i pohoštění, na jehož výrobě 

se podílely. Poslední dny netrpělivého čekání na Vánoce tak dětem pěkně uběhly. 

 

Prosinec 

Děti si každý den po splnění úkolu vybarvovaly obrázek z adventního kalendáře, a tak 

sledovaly, jak se pomalu blíží Vánoce. Tuto pro ně nekonečně dlouhou dobu si krátily 

ztvárněním čertů, andělů a Mikuláše, výrobou vánočních ozdob, pečením a zdobením perníků. 

Čas trávily také povídáním si o Adventu a vánočních zvycích, při literární besedě 

https://www.zszarosice.cz/akce/certovani-skolni-druziny-0


se spisovatelem Janem Svitákem nebo při plnění sportovních či vědomostních úkolů při 

družinovém Čertování. Poslední týden si při vánoční besídce zazpívaly koledy, pochutnaly na 

občerstvení a dočkaly se i dárků. 

 

Sférické kino  

Ve středu 29. ledna sledovaly děti ze školní družiny 3D projekci zábavně vzdělávacího filmu 

Začarovaný korálový útes. Pomocí projekční techniky nainstalované v tělocvičně školy děti 

sledovaly promítaný obraz vleže nad sebou i po všech stranách nafukovací planetární kupole, 

která demonstrovala podmořský svět. Společně s hlavními hrdiny příběhu se děti vydaly na 

dobrodružnou plavbu za záchranu korálového útesu, který téměř zničil výbuch podmořské 

sopky. Snahou projektu bylo podpořit zájem dětí o svět kolem nás. Dětem se tato forma 

netradiční výuky velice líbila. 

 

Leden 

Vzpomínání na vánoční svátky zahájilo naši činnost ve školní družině, která pokračovala 

tvořením sněhuláků, paní Zimy, zimního oblečení a Eskymáků hrajících si před iglú. 

Nezapomněli jsme ani na ptáčky – na stromy v okolí školy jim nejstarší žáci ze ŠD zavěsili 

vlastnoručně vyrobené ptačí pochoutky. Celý měsíc děti provázely pohádky o princeznách a 

princích, malé divadelní představení sehrály děti s vytvořenými loutkami. Koncem měsíce žáci 

zhlédli 3D představení sférického kina, které jim přiblížilo podmořský svět i let do vesmíru. 

Děti si v průběhu ledna užily zimních radovánek i procházek v téměř jarním počasí. 

 

Hrnečku, vař! 

V pondělí 10. února navštívily děti ze ŠD učebnu chemie, kde si pro ně p. uč. Kobzinková 

připravila zajímavou a poučnou přehlídku pokusů na téma Hrnečku, vař! Děti nejdříve pozorně 

sledovaly, jaké ingredience do kádinky patří, poté samy pokus vyzkoušely a sledovaly, jak 

„hrneček“ vaří a vaří a vaří… Vydařený odpolední program zakončila p. uč. Kobzinková 

ukázkou svých „pokladů“ z vitrín a přislíbila dětem další zajímavé setkání. 

 

Pohádkový karneval 

Ve středu 12. 2. 2020 se děti ze školní družiny proměnily v pohádkové bytosti, které si užily 

spoustu legrace při tanci, pohybových hrách nebo soutěžení družstev. Kdo chtěl, ten si rejdění 

masek pohádkově užil. Drobná sladkost dětem navrátila energii vynaloženou při karnevalovém 

dovádění. 



 

Únor 

Únorové valentýnské tvoření srdíček vystřídalo masopustní řádění při karnevalu, vyrábění 

klaunů, medvědů a plazících se housenek. Napětí děti zažily nejen u čtení pohádek, ve kterých 

hrály hlavní roli kouzelné předměty, ale hlavně v chemické učebně při sledování pokusu s 

„kouzelným hrnečkem“. Děti hrály karetní a deskové hry, sportovaly v tělocvičně a snažily se 

získat další žeton nebo body na své hrací karty. 

 

Zvířecí obludky 

Program zaměřený na potlačení uměle vyvolaného strachu a odporu k určitým zvířatům se 

uskutečnil ve středu 4. března 2020 ve školní družině. Zástupce vzdělávací agentury Pochop 

přírodu se v programu nazvaném Zvířecí obludky snažil svým poutavým a poučným 

vyprávěním odstranit předsudky vůči těmto živočichům. Děti se dozvěděly, že každý živočich 

má v přírodě své místo, proč někteří vypadají tak, jak vypadají, a že není důvod se těchto 

živočichů bát. Odvážlivci si dokonce sáhli na hroznýše a sklípkana, zblízka si děti mohly 

prohlédnout gekona nebo ropuchu. Vydařená akce sklidila úspěch u všech dětí. 

 

Od 11. března 2020 byl uzavřen provoz základních škol, tedy i školních družin, a to na základě 

Mimořádného opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým 

koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. I přes tuto nepříznivou situaci se 

vychovatelky snažily být s dětmi ve spojení a dvakrát týdně jim emailovou poštou zasílaly 

náměty na tvoření a hry nazvané NÁPADNÍČEK.  

 

Od 25. května 2020 byl dle nařízení Vlády ČR obnoven provoz školy pro 1. až 5. ročník 

základní školy, a tak některé děti opět zahájily docházku do školní družiny. 

 

 

 

 


