Akce měsíce leden v 5. oddělení – zástup Ludmila Hanzlíková

Měsíc leden, pátý měsíc školního roku a zároveň Nový rok 2022, jsme zahájili 3.1.2022, kdy jsme
po vánočních prázdninách přišli do školy a školní družiny. Všichni jsme si ještě společně popřáli
šťastný Nový rok a nakreslili jsme si společně obrázky, co jsme dostali pod stromeček a co jsme o
vánočních prázdninách zažili a o kresbách a zážitcích jsme si povídali. Jeden výkres se věnoval
dárkům (největší překvapení pod stromečkem) a druhý zážitkům (kam jsme si o vánočních svátcích
udělali výlet, koho jsme navštívili). Připomněli jsme si tam chvíle se svými blízkými a svou rodinou.
Malby jsme ztvárňovali vodovými barvami. Děti vyprávěly, jak se o svátcích měly a byly nadšené
plné zážitků.
Ve čtvrtek na svátek Tří Králů jsme si přečetli příběhy o tomto svátku o narození Páně a naučili
jsme se písničku, kterou ,,Tři Králové“ zpívají, když u nás hlavně na vesnicích chodí od domu
k domu koledovat. Vyrobili jsme si čepičky. Oddělení 6. nám zazpívalo i na chodbě.
Poté jsme měli veliké povánoční překvapení. Jedna maminka nám přinesla krásného družinového
maskota „Mickey Mouse“vzali jsme si všichni Miki oblečky doma a s naším maskotem jsme si
udělali krásné fotky. Náš maskot je v družině s námi a každý den se na nás krásně usmívá.
Další naše dílo bylo, že jsme si s různých časopisů a letáků nastříhali různé předměty, domy, auta
a mohli jsme to i podle vlastní fantazie dokreslit nadpis byl r.2022.A pak jsme zase podle obrázků
povídali co všechno by jsme chtěli zažít tento Nový rok, kam by jsme se chtěli podívat , jaké máme
cíle co chceme dokázat, co by jsme si přáli.Povídali jsme si jak je hezké že jsme všichni kamarádi a
hezky jsme si tím zpříjemnili odpoledne.
Na pokračování čteme nyní knihu Lichožrouti od Pavla Šruta, kniha se dětem líbí, je velice zábavná
a vždy si o jednotlivých kapitolách povídáme. Pokud počasí dovolí trávíme alespoň hodinu venku
buď na krátké procházce nebo na školním hřišti. Tam si házíme s míčem a opakujeme při hře
vyjmenovaná slova. Děti si nenásilnou formou opakují učivo, takto to děláme i s násobilkou.
5. oddělení Vás zdraví, přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky a co nejvíce společných zážitků jak ve
škole a školní družině tak i mimo ní. To vše přeje Ludmila Hanzlíková.

