Říjen u Žabiček
Na začátku shrnutí činností v měsíci říjnu ještě doplním informaci k minulému měsíci. Dne
30.9. proběhla celodružinová akce, v rámci které jsme navštívili Modřanský biograf a shlédli
animovanou pohádku Mini šéf 2.
Říjen hýřil barvami. Užívali jsme si ho nejen v přírodě, ale i ve třídě. Pomocí pracovního
sešitu Hravá školní družina jsme se podívali, co se děje v lese na podzim. Odkrývání tajemství lesa
probíhalo hravou formou doplňovaček, křížovek, omalovánek, hádanek. Například jsme zjistili,
jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem. Procvičovali jsme grafomotoriku, jemnou motoriku,
matematiku i psaní.
Pokračovali jsme v naší etapové hře „Letem světem za 10 měsíců“. Vypracovávali jsme
pracovní listy. Seznámili jsme se s umístěním Evropy na světové mapě. Opět jsme cestovali po
severní Evropě. Hlavně kvůli knize Děti z Bullerbynu od švédské autorky Astrid Lindgrenové.
Seznámili jsme se se životem švédských dětí i dospělých v první polovině 20. století. Mohli jsme
vidět rozdíly jak se žilo dříve a nyní, i jak se liší zvyky a tradice ve Švédsku a v České republice. V
rámci hry Žabičky sbírají korálky do svých týmových sklenic. Korálky dostávají jednotlivci i celé
týmy v průběhu pobytu ve ŠD za různé činnosti. Situace je nadále vyrovnaná, žádné družstvo se
stále nedostalo do výraznějšího vedení. Sklenice jsou pod stálým bedlivým dozorem všech týmů :-).
Hezké podzimní počasí jsme využili ke hře na školním hřišti. Letos jsme měli velké
zpestření. Na hřišti se nám páslo stádo oveček. Naše oddělení pomáhalo pasáčkovi stavět ohradu
pro ovce . Velká atrakce byla hlavně převedení oveček z jedné pastvy na druhou. Těšilo nás krmit
ovečky tvrdým pečivem a jablky, které někteří žáci donesli z domova.
Relaxovali jsme při volné hře ve třídě. Hráli deskové, stolní, námětové hry a PC hry.
Krásného počasí jsme využili na procházky do lesa, kde jsme sbírali přírodniny, pozorovali měnící
se přírodu a hráli si na lesním hřišti.
Také rádi tvoříme. Tento měsíc jsme například vyrobili podzimní výzdobu na chodbu školy.
V týmech jsme tvořili velkoplošné obrazy jeřabin nebo 3D dekoraci z provázku a nasbíraných
přírodnin. Samostatně jsme zvládli koláž netopýrů, kde jsme použili techniku tempera a papír. Také
jsme se již začali připravovat na Adventní jarmark.

13.10. proběhla rozlučka se spolužačkou Veronikou, která odešla ze školy z důvodu změny
bydliště. Verča donesla pro všechny občerstvení. Při loučení ukápla nejedna slzička, ale věříme, že
na nás bude Verunka spominat jen v dobrém nad osobními přáníčky, které dostala od všech
Žabiček.
14.a 20.10. se oddělení Žabiček proměnilo ve sportoviště. Soutěžili jsme hned v několika
disciplínách (chytání míčku do košíčku - samostatně i ve dvojicích, hod plyšákem do koše, hod
kruhem na cíl, shazování plechovek pytlíkem s pískem), kde jsme procvičovali soustředění,
taktiku., ale i fair play chování. Akce oddělení se povedla. Atmosféra byla napínavá, výsledky
vynikající.
Důležité téma měsíce byl 28. říjen. Den, kdy si připomínáme vznik naší Československé
republiky. Ve ŠD jsme navázali na učivo první třídy a společně jsme si opakovali a rozšířili znalosti
o této důležité historické události. Mimo jiné jsme si přečetli pohádku od Josefa Čapka „Jak pejsek
s kočičkou slavili 28. říjen“ a podívali se na animovaný seriál „Dějiny udatného českého národa“.
Rok nám postoupil do poslední části podzimu. Máme na paměti všechny hygienické
opatření, aby jsme neonemocněli žádnou nemocí. Přeji Vám i Vašim dětem plné zdraví a hezký
listopad.
Radka Pokorná

