
3. speciální číslo školního časopisu pro ŠD                                                                                                                  Slováček  

 

říjen–únor                                                                                                                                                          2019–20 

1 

 

Slováček  
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Editorial: 

Milí čtenáři Slováčku, 
 

toto speciální číslo je 
věnováno dětem, rodičům a 
paním vychovatelkám z ŠD 
Slovákova. Mělo sloužit jako 
zpříjemnění u kávičky při 
příležitosti 8. ročníku Burzy 
po anglicku, která se stala 
krásnou tradicí na naší ZŠ. 

Přípravy na akci vrcholily, 
když přišlo náhlé rozhodnutí 
naší vlády – vyhlášení 
nouzového stavu. A tak jsme 
se na prahu naší burzy museli 
zastavit. Těšení se a plány na 
nejkrásnější stánky jsme 
museli odsunout. 

A tak si toto číslo můžete 
přečíst v poklidu svých 
domovů. Kromě této akce 
totiž za ŠD stojí krásná 
celoroční práce čítající řadu 
akcí, soutěží, dílen a projektů, 
o nichž se můžete průběžně 
dovídat zejména na webových 
stránkách školy, ale i města.  

A pokud jste náhodou 
zprávy a fotodokumentaci 
z činností ŠD minuli, začtěte 
se do tohoto v letošním 
školním roce už 3. speciálního 
čísla školního časopisu. Věřím, 
že budete stejně nadšeni, jako 
jsou děti z naší školní 
družinky. 

Hodně zdraví a klidu. 
 
    Pavla Kotoučková (PaK) 

Strašidla prověřila nové CPVV 
Tým školní družiny Slovákova pod vedením Aleny Koutné 

připravil po roční přestávce opět pro všechny děti a rodiče 

halloweenskou party, poprvé v prostorách nově vybudova-

ného Centra polytechnické výchovy a vzdělávání. 

Více než 250 dětí s rodiči a dalšími rodinnými 

příslušníky prověřili nejen nové centrum, ale celý venkovní 

areál školy, kde jsou dalšími novinkami in-line dráha a 

workoutové hřiště. 

Po splnění úkolů na stanovištích se v novém amfiteátru 

ještě odměňovaly masky, vyhodnocovaly dýně a opékalo se 

na novém ohništi. 

Místostarosta Lukáš Holík poděkoval všem, kteří se na 

přípravě a realizaci této akce podíleli. 

   Text a foto: Jaroslav Parma 
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Lucerničková dílna 
 
Ve čtvrtek 17. 10. jsme se společně s našimi prakti-

kantkami ze SPgŠ pustili do vyrábění lucerniček na 

naši blížící se halloweenskou stezku odvahy 

s názvem „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!“ 
Z domova jsme si přinesli prázdné sklenice, které jsme 

zdobili ubrouskovou technikou tak, že byly krásně oranžové 

jako dýně, a kdo zvolil barvu bílou, vytvořil si ducha. Nakonec jsme lucerničkám přilepili i 

halloweenské obličeje. Pak už jen čajovou svíčku dovnitř a hotovo! 

My jsme na 31. říjen připraveni a moc se těšíme!! 

ŠD 

 

 
 

Halloweenský podvečer v obraze 

      
 

      
 

Foto: Jaroslav Parma  
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Barevné rámečkování v novém kabátu 
 Školní rok se přehoupl do svého druhého měsíce a i čilý „družinový“ život se po 

prázdninách už dávno rozběhl na plné obrátky.  
V naší školní družině se děti i nadále schází v pěti odděleních, 

kde se už zabydleli i naši prvňáčci natolik, že jsme se všichni společně 

mohli s chutí pustit do letošního prvního celodružinového projektu, 

který se již stal hezkou tradicí úvodního měsíce školy. Každoročně od 

září stěny pavilonu ŠD zdobí stálá výstava autoportrétů všech dětí, 

které do naší družiny docházejí, a protože je rok dlouhá doba, během 

které děti vyrostly, změnily se a hlavně přibyly nové, vyhlásily jsme 

letos opět dny tzv. „Barevného rámečkování“. Děti tvořily svoje 

vlastní autoportréty – vybrat si mohly, zda barvami, či pastely, a 

následně jsme hotové obrázky společně vkládali do rámečků v barvách 

jednotlivých oddělení. Letos 

máme rámečky zbrusu nové 

plastové a těšíme se, že nám 

dlouhou řadu let usnadní práci a vydrží stejně pěkné. 

 Na hotová díla čekaly stěny našeho pavilonu, kam 

jsme autoportréty s pomocí dětí instalovaly. Slavnostní 

minivernisáž se uskutečnila v pondělí 7. 10. 2019. 

 

                                     Děti a vychovatelky ŠD 

Slovákova Boskovice 

 

Bowlingové zápolení 
 

Do centra „Modrá věž“, které nabízí řadu možností ke sportovnímu vyžití, se v pátek 

4. 10. vydala pětadvacítka dětí ze školní družiny Slovákova s paní vychovatelkou 

Klevetovou, aby poměřila svoje síly na bowlingových drahách.  
Všem dětem se při hře dařilo, úspěšně si vedli i naši nejmenší. A komu už docházely síly, 

doplnil si energii rychlou svačinkou a nezapomněl ani na dostatek tekutin, či nějakou dobrotu . 

Nejúspěšnějším závodníkům blahopřejeme! 

ŠD 
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Jablíčkové dny 
To ovoce kulaté,  

bývá hodně šťavnaté.  

Každý kluk i holčička,  

má rád sladká jablíčka!  

 

A protože právě jablíčka patří mezi 

nejoblíbenější ovoce malých i velkých, věnovali 

jsme jim v naší školní družině několik říjnových 

dnů. Porovnávali jsme si svoje znalosti o tomto 

ovoci, hádali jsme hádanky, křížovky, jablka kreslili 

i tiskali a nejvíc jsme se těšili na den, kdy budeme 

právě z jablíček péct nějakou dobrotu. Volba byla 

jasná a jednohlasná – nejlepším moučníkem z 

jablek je přece jablečný závin čili štrůdl!  

Malí cukráři s chutí váleli těsto, strouhali jablka a přidávali vše, co do dobrého závinu patří. 

O zbytek práce se postarala trouba v naší kuchyňce, čas pečení si děti krátily zhotovením receptu, 

kdy vybíraly, stříhaly a lepily obrázky správných surovin a zároveň sestavovaly pracovní postup, a 

pak už si nezbývalo než popřát dobrou chuť při báječné svačince! 

ŠD 
 

Počitadlo – dužinové tablo 
 

Společnou celodružinovou aktivitou, kterou jsme v měsíci listopadu uskutečnili, byla 

aktualizace našeho družinového„počitadla“, které slouží jako tablo, kde svoji fotografii najde každé 

z našich dětí. Jeho „kuličky“ jsou samozřejmostí v barvách oddělení.  

 Na vytvoření nového počitadla jsme pracovali v týdnu od 11. 11. a slavnostně ho přivítali 

v pátek 22. listopadu. Máme z něj velkou radost. 

ŠD 
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 „Malé čtení“ se Zděňkem Pešou 
 

Toto čtení patřilo v naší školní družině Slovákova k těm událostem, na které se 

vždycky dlouho dopředu těšíme.  
Společná setkání s hosty – spisovateli, 

vydavateli, ilustrátory, zpěváky, herci či lidmi 

z našeho blízkého okolí, které stejně jako nás 

spojuje láska ke knihám, jsou pokaždé malým 

svátkem. Osmý rok našeho členství v celostátním 

hnutí „Celé Česko čte dětem“ jsme v úterý 5. 11. 

odstartovali prvním tzv. Malým čtením s panem 

Zdeňkem Pešou, autorem báječné a námi oblíbené 

knihy Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky.   

S knížkou pověstí a jejími krásnými 

ilustracemi jsme v družině strávili více jak dva 

týdny – vždyť kdo by nechtěl objevit a znát staré 

příběhy o městě, kde se narodil a chodí do školy, anebo o dalších 

známých místech?! Zdeněk Peša nám však nepřišel jen předčítat, on nám 

vybrané pověsti vyprávěl, a dokonce i zahrál, a my jsme si jednu 

z pověstí s velkou chutí zahráli s ním! Moc nás to bavilo, a kdyby nás 

netlačil čas, možná v družině sedíme, posloucháme, hrajeme a smějeme 

se ještě teď! 

  Děkujeme za milou návštěvu i Lence Dvořáčkové, hlavní 

manažerce MAP, která k nám našeho hosta doprovodila, a naší paní 

zástupkyni Evě Tiché, která toto veselé odpoledne také strávila s námi. 

   A na závěr malý vzkaz od nás – pokud ještě knížku neznáte, 

neváhejte! „Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky“ doporučuje 50 

z 50 spokojených čtenářů ze ŠD Slovákova.   

ŠD 

 

                  Vlajkování 
 

Projekt společného vytvoření a vyvěšení družinové vlajky už sedmým rokem 

neodmyslitelně patří ke každoročním událostem ve školní družině na pracovišti 

Slovákova.  
Vlajka je vždy symbolem určitého společenství a tím naše školní družina bezpochyby je – 

vždyť se tu ke společné práci i zábavě denně schází 143 

mladších i starších dětí a jejich paní vychovatelky. Letos jsme 

opět dodrželi tradici a na vlajce se objevily všechny barvy, 

kterými označujeme naše oddělení. K dekorování jsme již 

tradičně použili ten nejjednodušší nástroj – naše ruce, protože 

jsou pro nás symbolem kamarádství, pěkných vztahů a pomoci 

jeden druhému. Ruce jsme letos tiskli bíle a okolí dotvářeli 

různobarevnými otisky vatových tyčinek.   
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Slavnostně jsme si hotovou vlajku představili ve čtvrtek 28. 11. a jak se nám vlajka pro tento 

školní rok povedla, posuďte sami… 

ŠD 

 

 

 

Adventní dílničky MAP a SVČ 
 
V pátek 29. 11. 2019 se dvě oddělení naší družiny vypravila do sálu boskovické 

sokolovny, kde MAP 2 a SVČ připravily pro děti i veřejnost Adventní dílničky. 
Nabídka výrobků, dárečků a dekorací byla tak pestrá, že děti nevěděly, do čeho se pustit dřív. 

Vše skvěle připravené, s nepřeberným množstvím materiálů a pomůcek. Po hodině soustředěné 

práce si děti domů odnášely zdobené tašky plné drobností, které o Vánocích jistě udělají spoustu 

radosti všem obdarovaným. 

ŠD 
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Pečeme perníčky, zdobíme stromeček 2019 
 

Pěknou adventní tradicí, kterou vždy na konci listopadu se svou paní vychovatelkou 

organizují děti ze žlutého oddělení, se u nás stalo pečení voňavých perníčků na 

ozdobení vánočního družinového stromečku.  
I ty letošní se povedly krásně a děti je s chutí v dalších dnech ještě pečlivě nazdobily 

barevnými polevami a uvázaly na červené stužky k zavěšení. Práci našich malých cukrářů si můžete 

alespoň na fotografiích prohlédnout i vy, stejně jako náš letošní staročeský stromeček a ostatní 

dekorace. 

ŠD 

 

Jak letos Mikuláš nepřišel… 
 

Po dlouhých dnech příprav se děti ze školní družiny 

Slovákova konečně dočkaly... Byl tu čtvrtek 5. 12. a sotva 

byste asi v tento den našli hodnější a vzornější děti, než právě 

v naší družině!   
Už od oběda jsme netrpělivě vyhlíželi Mikuláše v družinovém 

pavilonu, ale místo něj dorazila jen početná výprava čertů s jedním 

andílkem, aby dětem vyřídili od Mikuláše pozdravení a omluvu za to, že 

už musel vyrazit směrem na náměstí, kde bude u stromu v podvečer 

nadělovat a kde se na setkání s našimi dětmi moc těší. Vrchní čert ho ale 

zastoupil dokonale a ostatní mu zdatně pomáhali. Děti mikulášské družině přednesly řadu básniček 

a říkadel, poté se pořádně zapotily a protáhly na čertovské dráze a za splnění všech úkolů hned 

andílci přispěchali s nadílkou. Rozloučili jsme se 

společnou diskotékou, při které jsme si všichni 

uvědomili, že Vánoce už jsou skutečně za dveřmi... 

Děkujeme děvčatům ze 4. A SPgŠ a paní prof. 

Strbačkové za pomoc při přípravě odpoledne, 

našemu Spolku rodičů a Jednotě COOP Boskovice 

za příspěvek na nadílku dětem. 

 

                                                           Za ŠD 

Slovákova Alena Koutná 
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Odpoledne tříkrálové 
 

Do roku 2020 děti ze školní družiny Slovákova skočily rovnýma nohama!  
Ve čtvrtek 9. 1. na ně v odděleních čekala milá návštěva. Do naší družiny se přišli podívat Tři 

králové se svou tradiční písničkou… Dětem se představili a v rozhovoru o vánočních svátcích, 

dárcích i o tříkrálové tradici a při vyrábění korun jsme strávili společně celé odpoledne. Při odchodu 

se nám královská trojice zapsala na dveře, aby u nás štěstí a zdraví zůstalo celý nový rok . 

ŠD 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop „UČÍME SE ŠÍT NA ŠICÍCH STROJÍCH“ 
 

Ve středu 22. ledna 2020 si děti ze ŠD Boskovice, pracoviště Slovákova, ušily svůj 

ekopytlíček.  
Byly moc šikovné a ušily si opravdu krásné výtvory. Uskutečnil se totiž další workshop šití na 

strojích pro žáky v Centru polytechnické výchovy v Boskovicích. 

ŠD 
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Fotbalista roku Ondra Paděra  

četl dětem Honzíkovu cestu 
 

Čerstvý fotbalista roku 2019 okresu Blansko Ondřej Paděra přijal na úterý 28. ledna 

2020 pozvání do školní družiny Slovákova k Malému čtení. 
Ondra přišel za dětmi v doprovodu místostarosty 

města Lukáše Holíka. Oba společně přečetli dětem 

úryvky z knihy Honzíkova cesta a Ondra potom 

odpovídal na otázky dětí, které se týkaly zejména jeho 

sportovní kariéry. V malé kopané se Ondřej Paděra stal 

jako reprezentant České republiky Mistrem světa i 

Mistrem Evropy. Ve velkém fotbale je aktuálně hráčem 

FK Blansko a v pátek 24. ledna byl vyhlášen nejlepším 

fotbalistou roku na okrese Blansko za rok 2019. 

Jak sám uvedl, má doma asi 60–70 pohárů a stejný počet 

medailí. 

Ondřej Paděra i Lukáš Holík dostali své portréty od děvčat z družiny. Na závěr setkání byla 

připravena autogramiáda, na kterou měl Ondra připravené reprezentační kartičky. 

Ondra je pro nejmladší sportovce tím nejlepším vzorem a motivací k jejich sportovnímu 

rozvoji, ale zároveň se děti okamžitě staly jeho fanoušky díky příjemnému a milému vystupování a 

zajímavým myšlenkám, o kterých děti s nadšením diskutovaly ještě další den. 

ŠD 
 

Kniha mi sluší 
 

Naše školní družina Slovákova je registrovaným členem celostátního hnutí „Celé 

Česko čte dětem“ už osmým rokem.  
Mezi akce, které průběžně v rámci kampaně pořádáme a kterým se věnujeme již tradičně na 

počátku nového kalendářního roku, patří soutěž malých výtvarníků. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 

se v týdnu od 13.–20. 1. všechny děti s chutí věnovaly kreslení a malování, opět na téma „Kniha ti 

sluší“. Malí umělci si sami zvolili formát práce i techniku, mohli se také rozhodnout, zda budou 

pracovat individuálně či skupinově.  

          V pondělí 20. 1. jsme se s velkým očekáváním sešli ke slavnostnímu vyhlášení nejlepších 

autorů. Oceněnými malíři z naší školní družiny, kteří obsadili příčky nejvyšší, jsou:  
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1. místo: Štěpánek Čeřovský, Nelinka 

Dostálová, Verunka Odehnalová, Verunka Davidová  

2. místo: Vendulka Ryšávková, Tonička Vítková, 

Ruda Kotrhonz, Lili Klevetová  

3. místo: Sofinka Pospíšilová, Danielka Matuszková, 

Danek Sušil, Kuba Sivera, Vítek Sychra  

 

          Mimo tato ocenění porota udělila dalším 

šikovným výtvarníkům i celou řadu zvláštních cen. 

K velkému úspěchu gratulujeme a zároveň děkujeme 

všem našim dětem, které s chutí a radostí tvořily, svoje práce dokončily a podpořily tak tento 

úžasný projekt pro děti. 

ŠD 

 

Valentýnské dílničky 
Legendou o svatém Valentýnovi zahájily ve čtvrtek 

13. 2. 2020 děti ze školní družiny Slovákova letošní 

již tradiční Valentýnské dílničky.  
Připomněli jsme si, jak je důležité využít každou 

příležitost k obdarování svých nejmilejších alespoň malou 

drobností, která nás kromě naší snahy a trpělivosti vůbec nic 

nestojí, ale přitom tolik potěší.  

Dílničky pečlivě připravily naše praktikantky 

z pedagogické školy a děti si pod jejich vedením ve svých 

odděleních vyráběly nejrůznější „valentýnky“, srdíčkové 

zápichy, věnečky i veselá srdíčková zvířátka. 

Všem obdarovaným přejeme spoustu radosti!! 

ŠD 
 

 

 
 

Valentýnská pošta 
 
Novou tradici „Valentýnské pošty“ jsme v naší družině založili 

v loňském roce, kdy se ve vestibulu ŠD poprvé objevila obří růžová 

schránka.  

Rádi jsme ji proto letos využili znovu k tomu, abychom 

v období před svátkem sv. Valentýna tvořili, kreslili a psali svoje 

letošní „valentýnky“ pro svoje nejlepší kamarády. 

V pátek 14. února jsme se pak společně sešli, schránku 

otevřeli a během krátké chvilky všechny srdíčkové obálky našly 

svoje šťastné majitele, kterým přinesly spoustu opravdové radosti.  

Tak zase za rok… 

ŠD 
 


