Pestrobarevné podzimní akce ve školní družině
Jako každý školní rok, tak i letos jsme v září zahájili pestrou plejádu družinových akcí.
Na konci měsíce proběhla ve sportovní hale celodružinová akce s názvem „Pojďme se seznámit.“ Po
úvodním rozlosování byly děti zařazeny do smíšených družstev tak, aby novopečení prvňáčci měli
oporu ve starších a zkušenějších dětech z ostatních oddělení. Děti plnily úkoly a lámaly si hlavinky nad
otázkami, které se týkaly převážně školního prostředí či našeho města. Když začaly děti takzvaně
„svrbět zadečky“ a neudržely déle pozornost, přišly na řadu i lehké sportovní úkoly. Při této akci jsme
pošimraly bránici i my vychovatelky, zvláště když děti měly vyjmenovat zaměstnance školy. Děti se
dobře bavily, učily se vzájemné spolupráci a na závěr všechny dostaly sladkou odměnu.

Další, již tradiční a dětmi oblíbená akce s názvem „Bramboriáda“ se nesla v duchu podzimních tradic.
Trochu jsme bojovali s počasím, ale nakonec se drobný studený deštík umoudřil a my jsme mohli
s umazanými prstíky a ušmudlanými tvářemi od popela vychutnat chuť pečených brambor. Než se
brambory v ohníčku upekly, zasoutěžili jsme si na blízkém hřišti, jak jinak než s košem plným
brambor. Trefovali jsme se do koše, přemisťovali brambory z ruky do ruky na čas nebo házeli
bramborou do dálky. Ušmudlaní a zasycení jsme se vrátili do prostor školní družiny a navoněli celou
školu příjemnou ohníčkovou vůní, kterou jsme si odnesli s úsměvem i do svých domovů.

V říjnu, v době dozrávání a sklizně ovoce a zeleniny ze zahrádek, se konal „Ovocný týden“. Děti
přinesly do svých oddělení různé známé i neznámé druhy ovoce a zeleniny. Celý týden se tedy nesl
v duchu kreslení, malování, modelování, poznávání po hmatu, chuti i vůni a hlavně ochutnávek všech
těch dobrůtek z našich zahrádek a sadů. S výjimkou sluchu jsme zapojili všechny ostatní smysly –
mlsný jazýček, zvědavá očka, všetečný nosík a nenechavé prstíky. Díky patří všem rodičům za
spolupráci a za tu spoustu přinesených dobrůtek.

Další oblíbenou akcí je „Sólo pro brambory“. Během jednoho dne zaplnily naše oddělení různé
výrobky z brambor, např. veselá zvířátka či barevní strašáci. Vykrájeli jsme razítka a děti jimi tiskaly
krásné obrázky. Přečetli jsme si bramborové recepty od našich maminek a starší děti zvládly
bramborový kvíz.

Poslední podzimní akcí byla společná vědomostní soutěž „Hádej, hádej, hadači!“ Všichni jsme se
sešli ve sportovní hale, děti byly rozděleny do smíšených družstev a soutěž mohla začít. Otázky si děti
vybíraly z různých kategorií: přírodověda, vlastivěda, sport, pohádky a různé. Před vyhlášením
výsledků si děti zatancovaly na oblíbené písničky. První tři družstva dostala pěkné odměny a na
ostatní děti čekala sladká odměna.

Všechny družinové akce a spokojený výraz a radost ve tváři dětí je dostatečnou odměnou za vše.
Už se těšíme na další, na ty pohádkově zimní.
A.Kruntorádová a P.Havířová

