
Září u Žabiček

Po prázdninách se Žabičky vrátily do družiny už jako druháčci. Proto byl rozjezd

letošního roku mnohem lepší než loni. Žáci již vše znali, jen si vše museli trošku

připomenout.

První týden byl ve znamení adaptace zpět na školu. Povídali jsme si o prázdninách,

zopakovali desatero slušného chování nejen ve ŠD. Rozebrali jsme hrozící nebezpečí a jak se

správně zachovat, když se dostaneme do ohrožujících situací. Pozornost jsme věnovali

zvýšeným hygienickým proticovidovým opatřením.

První kniha tohoto školního roku, kterou jsme četli při poobědové siestě, byla: „Nina

chce být rocková hvězda aneb encyklopedie zaměstnání“. Než jsme knihu otevřeli, povídali

jsme si na téma budoucího povolání (naše sny a touhy). Během četby jsme se dozvěděli nejen

o různých povolání , ale také jsme s Ninou zavítali do naší první cestovatelské destinace,

Francie. Žáci poznali Paříž, Seinu, Eiffelovu věž, naučili se pár francouzských slovíček,

poslechli si šanson, na mapě si vyznačili Francii a namalovali její vlajku. Výtvarně si

zpracovali Eiffelovu věž (kombinace tuše a do mokrého podkladu zapuštěné anilinové

barvy). Tímto jsme odstartovali naší novou celoroční etapovou hru, tentokrát na téma

„LETEM SVĚTEM ZA 10 MĚSÍCŮ“. Druhou knížku jsme začali číst „Felix na návštěvě u

dětí z celého světa“. Kde Felix je ztracený plyšáček, který cestuje po světě a domů posílá

dopisy z celého světa.

Etapová hra už nám tedy začala. Proběhlo seznámení s pravidly, hodnocením,

odměnami, rozdělení do týmů. Máme čtyři týmy (červený, žlutý, zelený, modrý). Každý tým

má svou skleněnou nádobu, do které přidáváme (někdy se mohou i odebírat) korálky za

splněné úkoly. Úkoly jsou různorodé, například výtvarné a pracovní činnosti, ale také péče o

třídu. Korálky žáci sbírají i za plnění úkolů v pracovním sešitě „Hravá školní družina“.

Nenásilnou, hravou formou si upevňují vědomosti, které získali ve vyučování.

Akce oddělení pro měsíc září bylo cestopisné promítání o životě dánského pohádkáře

H.Ch. Andersena. Žáci se seznámili s jeho životem od narození do smrti. Viděli

dokumentační fotografie, např. rodného domu; domu, kde strávil roky svého života od 2 do

14 let; osobních věcí. Akce byla rozdělena do tří částí, které probíhaly celý týden. Ve druhé

části děti slyšeli pohádku „O ošklivém kačátku“, proběhla i výtvarné dílnička k tématu. Ve

třetí jsme viděli pohádku „Sněhová královna“ formou promítání pohádky na dětské kameře

ze 70. let minulého století a společného čtení a vyprávění.



Den české státnosti 28. září - smrt svatého Václava jsme si připomněli prezentací na

dané téma.

V září bylo proměnlivé počasí. Čas odpočinkových a rekreačních činností jsme trávili

procházkami do lesa a hrou na lesním hřišti, sportováním a hrou na školním pozemku nebo

volnou hrou ve třídě.

S přáním barevného podzimu Radka Pokorná a Žbičky.








