
Zahájením nového školního roku se plynule rozjela i činnost naší školní 
družiny. 

I letos máme čtyři oddělení s vychovatelkami Klárou, Dájou, 
Slámičkou a paní Hany. Mohli jsme tak přijmout 120 dětí z první až páté třídy. 
Věříme, že se nám podaří i letos z nich sestavit skvělý tým, ve kterém se 
budou děti respektovat a navzájem si pomáhat. 

V tomto roce jsme se rozhodly ještě více rozvíjet v dětech znalosti a kladný vztah k přírodě a zaměřit se na 
její kouzlo a ochranu. Naučíme se společně pranostiky, budeme pozorovat změny přírody a sbírat její plody 
k nadcházejícímu tvoření. Budeme si povídat o našem městě, jeho okolí, našem státu, rodině. Neopomeneme také 
slušné a bezpečné chování a jednání mezi námi. Máme připravené nové hry a činnosti, takže se rozhodně nudit 
nebudeme. 

Měsíc září probíhal zejména ve znamení seznamování – prvňáčci se seznamovali s vychovatelkami a také 
novými kamarády. Museli si zvykat na přesuny a provoz mezi jednotlivými odděleními, školní jídelnou a hřištěm v 
areálu školy. Byli poučeni o pravidlech správného a bezpečného chování v družinách, třídách, v jídelně i venku. Za 
to, jak to zvládli zejména v jídelně, jim patří velká pochvala. Začátky byly těžké. Už to nefunguje jako ve školce nebo 
u maminky. Musí být více samostatné. Při tom všem jim pomáhali jejich vychovatelky, učitelé a nápomocni byli i 
starší spolužáci, za což jim patří velké díky. 

Stále jsme využívali pěkného počasí pro pobyt venku na školním hřišti nebo na vycházkách. Děti hrají 
nejraději fotbal nebo vybíjenou, skáčou přes švihadlo, staví z písku labyrinty, nebo hrají stolní tenis. Jsme rády, že 
jsou tak činorodé a jsou pořád v pohybu na čerstvém vzduchu. 

Hned začátkem září jsme se zapojili do skvělého projektu, který jsme nazvali „Od žaludu k dubu“. Oslovila 
nás jedna z maminek, že by chtěla vysadit duby na pozemku, který má k dispozici.  Neváhali jsme a ihned jsme 
vyrazili sbírat žaludy. V Pyšelích to letos byla věc nelehká. Naštěstí se nám to nakonec díky Simonce (poradila, kde 
jsou) podařilo a přinesli jsme celou tašku. S dětmi odhadujeme tak 2000 ks. Budeme postupně dostávat informace 
a fota, jak krásně rostou. Sazenice budou poté vysazeny v Pyšelích a jeho okolí. Vysvětlily jsme dětem tíživou situaci 
okolo napadení kůrovcem a postupné usychání stromů, takže se předháněly, kdo jich nasbírá nejvíce. V projektu 
budeme pokračovat i v areálu školy, kde jsou připravené nové venkovní truhlíky, které žáci školy také osadí. 
Takovéto aktivity vítáme a jsme nápomocni. 

Škola nám zakoupila nové úložné skříňky s boxy, takže děti učíme účelově uklízet a třídit. Časem to ocení 
hlavně maminky. Dále máme v hlavní družině novou televizi. Bude využívána v době nepříznivého počasí a o 
vánočních svátcích na pohádky. Jsme rády, že se naše družiny stále vybavují a zútulňují. Děti se tam potom cítí jako 
doma a prožívají s námi každou změnu k lepšímu.  

Průběžně vám budeme zase psát, co se u nás v družině děje a co je nového. 

Musíme také poděkovat nejmenovanému sponzorovi, který zakoupil nové hračky do oddělení prvňáčků, 
úsměv dětí na fotkách vypovídá o všem. 

          

                                                           Oddělení prvňáčků - nové hračky 



 

                    

                                                     ………bez komentáře, je pořád co na práci. 

       

               Je to zahrabané v pískovišti …….                                  Sběr                            Hurá, ještě rostou!    

   

                                                           Kdo má nejvíce žaludů?  

   

                                    Dája s dětmi venku, v ranní družině – pořád s úsměvem � 



 

                                                       Poznejte 1 velký rozdíl…… 

                       

 

           

                                                      Malujeme a tvoříme…………………………. 

          

 

 

                Prvňáčkům, ale i dalším žákům, přejeme pohodový a úspěšný školní rok 2019/2020. 


