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Editorial: 
Milí čtenáři Pomeranče, 
 

je mi velkou ctí, že mohu 
věnovat toto speciální číslo 
školního časopisu našim 
nejmenším čtenářům, tedy 
žákům prvního stupně, a to 
speciálně dětem navštěvu-
jícím školní družinu.  

Začíst se do něj mohou 
dnes už také prvňáčci, kteří 
mají za sebou půl roku 
školních povinností a mnozí 
již dnes obstojně poznají a 
přečtou většinu písmen.  

Časopis je sestaven z 
nejzajímavějších činností a 
akcí školní družiny, které se 
udály od nástupu do školy. 
Zavzpomínat si tedy můžete 
na oslavy naší republiky, 
tvořivé dílničky, výstavy, 
svátky i soutěže, které si paní 
vychovatelky připravily pro 
své děti na podzim i v zimě.  

Toto speciální číslo je 
obohaceno mnoha fotogra-
fiemi, abyste nemuseli jen číst, 
ale připomněli si akce ŠD i 
obrazem. A na závěr budete 
luštit! 

Tak vám přeji prima 
vzpomínání a do konce 
školního roku ještě mnoho 
krásných zážitků ze školní 
družinky.  

Hezké počteníčko! 
 
    Pavla Kotoučková (PaK) 

Projekt 100 let republiky 
Na konci října 2018 se naše škola zapojila do oslav 

100. výročí vzniku samostatného československého 

státu. 
Připomněli jsme si 

tedy pro náš národ 

významné události, prošli 

společně uplynulými sto 

lety v různých oblastech 

lidské činnosti, ocenili 

významné činy, objevy a 

úspěchy českých lidí, 

komunikovali o tom, co je 

pro nás důležité v blízké 

budoucnosti. 

Do několikadenního 

projektu se zapojila také 

školní družina. Paní 

vychovatelky si pro své 

děti připravily tvořivé dílničky, zrealizovaly poutavou 

výstavu her, hraček a nejrůznějších materiálů, které se dětem 

a rodičům podařilo ve svých „archivech“ najít. 

A jelikož na žádných správných narozeninách nesmí 

chybět dort, i my jsme naší republice jeden připravili.  

Byl veliký, třípatrový a za každé desetiletí na něm svítila 

jedna svíčka. 

 
 

 

(pokračování na další straně) 
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Jako za starých časů 
Přesně tak si připadaly děti ze školní družiny, kdy si v kreativních dílničkách, 

které byly součástí našich „družinových“ oslav 100. výročí vzniku republiky, mohly 

vyzkoušet výrobu jednoduchých hraček z materiálů, které byly dostupné v časech 

našich prarodičů. 
Dětem se nabízela řada možností k vyrábění, bylo jen na nich, které si vyberou. Celá řada 

šikulků si ale odnášela domů všech pět drobností k zábavě. 

Největší úspěch sklidila panenka ze sena, kterou děti dozdobily odstřižky látek či barevnými 

listy, a pak také jednoduchá hra Nebe-peklo-ráj, k jejíž výrobě stačí jen list papíru a pastelky. 

Během příjemně stráveného odpoledne se děti přesvědčily, že i bez peněz a nákupů si lze 

jednoduše vytvořit hračky, které přinesou stejnou radost a potěšení jako ty kupované a navíc jsou 

milou připomínkou starých časů, časů před sto lety… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hračky a hrátky o sto let zpátky 
… byl název velké výstavy starých hraček a her, kterou jsme ve školní družině 

uspořádali společně s dětmi a jejich rodinami k 100. narozeninám naší republiky. 
Hračky jsme shromažďovali celý měsíc dopředu a děti se ukázaly jako pilní sběratelé, kteří 

díky jejich rodičům a příbuzným obstarali většinu exponátů. O zbytek se postaraly ze svých zdrojů 

paní vychovatelky. Za pozornost určitě stála sbírka krásných starodávných kočárků či panenek,  

nechyběli ani houpací koníci, hry, medvědi, 

divadélko, celá řada starých knížek pro děti 

či dalších zajímavostí.  
Výstavku doplnila řada panelů, kde 

byly k prohlédnutí další hračky podomácku 

vyrobené. Zde jste si mohli porovnat, jak 

stejná hračka vypadala před sto lety a dnes. 
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Vlajkování a družinové tablo 2018 
Ve školní družině na pracovišti Slovákova děti v listopadu tvořily družinovou vlajku 

a tablo. 
Projekt společného vytvoření a vyvěšení družinové vlajky už šestým 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, které jsme obkreslovali na barevný podklad a poté vystřihli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou aktivitou, kterou jsme v měsíci listopadu uskutečnili, byla aktualizace našeho 

družinového „počitadla“, které slouží jako tablo, kde svoji fotografii najde každé z našich dětí, 

samozřejmostí jsou „kuličky“ v barvách oddělení. 

Novou vlajku i počitadlo jsme slavnostně přivítali ve čtvrtek odpoledne 8. 11. 2018. 
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Adventní čas ve školní družině 
…. byl již tradičně naplněný množstvím nejrůznějších aktivit.  

Nejdříve jsme zdobili pavilon, vestibul i jednotlivá oddělení družinky, jako každý rok i 

stromeček na náměstí při Jarmarku. 

Nejmenší děvčátka se připravovala na svoje vystoupení při školním vánočním vystoupení 

„Vánoce na míru“, kde zatančila v kostýmech vloček. V každém oddělení se strojily stromečky, 

zpívaly a poslouchaly koledy, četly vánoční příběhy, vyráběla přáníčka, drobné dárečky, ozdůbky a 

dekorace, které si pak děti odnesly do svých domovů. 

Poslední předvánoční týden byl ve znamení staročeských tradic, které si děti měly možnost 

vyzkoušet při malých besídkách v jednotlivých odděleních, při nichž si kamarádi navzájem předali 

malé dárečky a všichni společně jsme si popřáli co 

nejkrásnější vánoční dny. 

 

Pečeme perníčky, zdobíme stromeček 

Adventní čas dětem většinou připadá nekonečně dlouhý – vždyť už se přece tolik 

těšíme na Ježíška a Štědrý den!!  
A tak si každým rokem tyto dny u nás ve školní družině na Slovákově krátíme společným 

čtením vánočních příběhů, zpíváním koled a zimních písniček, hrami a samozřejmě i vyráběním či 

kreslením. 

Pěknou 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.   
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Přišel k nám Mikuláš?  

Kdepak, letos jen plno čertů! 
Po dlouhých dnech příprav se děti ze školní družiny Slovákova konečně dočkaly. Byl 

tu čtvrtek 6. 12. a sotva byste asi v tento den našli hodnější a vzornější děti, než právě 

v naší družině!   
Po mikulášské nadílce doma jsme v tento den netrpělivě vyhlíželi Mikuláše v družinovém 

pavilonu, ale místo něj dorazila výprava čertů, aby dětem vyřídili od Mikuláše pozdravení a omluvu 

za to, že se už musel vrátit zpět do nebe a dostaví se zase až příští rok. 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 i čerti přinesli koše 

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. 

 

 

Vánoční dílničky 2018 
Vánoční dílničky byly i letos vítaným a očekávaným zpestřením adventního času v 

naší družině.  
Přípravě přáníček, ozdob a malých dárečků jsme se společně s našimi praktikantkami ze SPgŠ 

věnovali ve čtvrtek 13. prosince, a aby nám šla práce lépe od ruky, poslouchali jsme nebo i společně 

zpívali naše krásné české a moravské koledy.  

Snad naše dárečky i o těchto Vánocích přinesly mnoho radosti. 
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Mít tak na chvíli křídla 
Ve školní družině ZŠ Slovákova jsme si vyzkoušeli, jaké to je, mít tak na chvíli 

křídla... 
Tahle myšlenka snad aspoň jedenkrát v životě určitě napadla každého člověka. A my jsme se 

v naší družině na Slovákově rozhodli si aspoň trošku toto přání vyplnit. 

Nebylo to jednoduché a práce na našich křídlech nám vzhledem k jejich velikosti trvala 

poměrně dlouho, o to větší radost máme z výsledku. Na křídlech najdete téměř čtyři stovky peříček 

v barvách všech pěti oddělení a všechna pírka jsou skutečně dílem našich dětí, které s chutí 

pracovaly každou volnou chvilku. 

Křídla zdobí část pavilonu školní družiny a rychle se stala oblíbenou dekorací k fotografování 

pro nejrůznější příležitosti. Pokud jste i vy zvědaví, jaký je to pocit – mít na chvíli křídla – určitě se 

zastavte!  

 

 

Tříkrálové odpoledne 

Ve čtvrtek 3.1.2019 se do školní družiny ZŠ Slovákova přišli podívat Tři králové... 
Do roku 2019 děti ze školní družiny Slovákova skočily rovnýma nohama! Hned ve čtvrtek 

3. 1. 2019  na ně v odděleních čekala milá návštěva. Do naší družiny se přišli podívat Tři králové se 

svou tradiční písničkou, a dokonce s nimi letos přišla i družina přímo z Betléma – Marie s Ježíškem, 

Josef a andílci! 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. 
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7. ročník závodů „psích spřežení“ 
V pátek 11. ledna 2019 se v areálu ZŠ Slovákova konal již 7. ročník závodů „psích 

spřežení“. 
I letos jsme v družině rychle využili 

několika dnů, kdy areál hřiště ZŠ Slovákova 

pokryla vrstva sněhu a v pátek 11. ledna 2019 se 

zde shromáždila přibližně stodvacítka dokonale 

připravených a odhodlaných závodníků. Sešly 

se tu děti ze školní družiny, aby si poměřily 

svoje síly a rychlost v závodě „psích spřežení“. 

Myšlenka závodu, který dětem vzdáleně 

přiblíží život v severských krajinách, vznikla v 

družině již před pěknou řádkou let a je naší 

každoroční zimní zábavou. Závodníci se v první 

řadě musí samostatně dohodnout a utvořit 

trojice, nejlépe smíšené ze starších a mladších dětí a rozdělit si úlohy – dva jsou eskymáčtí psi, kteří 

běží a táhnou po vymezené trase na saních třetího. Ten by měl být nejmenší a nejlehčí z trojice, aby 

sáňky mohly rychle ujíždět. Do cíle se na povel vydaly vždy dvoje sáně, kterým se měřil čas.  A 

mnohdy šlo jen o setinky vteřin – tak byly výkony našich závodníků vyrovnané!! Po projetí 

posledních závodních saní už hurá do tepla a připravit se na slavnostní 

vyhodnocení!!                                                                                                            

 Absolutním vítězem letošního ročníku se stala trojice Tomášek Liška, Maxík Dvořáček a 

Matýsek Ženata s časem 7:40, 2. místo obsadila sestava Liborek Čapka, Ondra Tichý a Ondra 

Veverka s časem 7:50 a bronzové místo získalo trio Honza Klimek, Kuba Sojka a Denis Kocman 

s časem 8:20. Drobné odměny nebo sladkost si zaslouženě odnesly i všechny ostatní děti.  

Blahopřejeme a všem závodníkům děkujeme za jejich strhující výkony!! 
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Za pěkné vysvědčení hurá do Bruna 
Ve čtvrtek 31. 1. 2019 jsme s našimi malými výletníky navštívili brněnský park 

BRUNO.  
Padesátka dětí, která se na výlet dlouho dopředu těšila, si celé tři hodiny pobytu jaksepatří 

užila – trampolíny, skluzavky, kolotoče, prolézačky, podzemní i výškové chodby, ale také zmrzlina 

a různé dobroty – to vše neodmyslitelně k BRUNU patří.  

Největší oblibě se u dětí ale těší dvě atrakce – autíčka na 

závodní dráze a lodičky, kterými můžete křížem krážem brázdit 

vodní plochu. Těšily jsme se i na maskota parku – čápa Bruna, 

ale ten se zřejmě z teplých krajin ještě nevrátil, a tak jsme na 

něj tentokrát čekali marně. Třeba budeme mít štěstí příště!!  

 

 

Je to paráda, mít kamaráda!  
A ještě mnohem lepší je mít kamarádů víc, protože bez nich by každému člověku, 

velkému i malému, bylo v životě smutno.  
S kamarády nikdy nejste sami, je s nimi legrace a hlavně 

máte blízko někoho, kdo vám pomůže, když je třeba. Kamarádům 

by měl proto každý aspoň občas dát najevo, jak je rád, že je má, a 

právě taková příležitost se nabízí vždy v únoru, kdy kolem svátku 

svatého Valentýna je ten správný čas potěšit všechny, na kterých 

nám záleží. 

Děti ze školní družiny Slovákova se díky projektu „Máme se 

rádi“ mohly během necelých dvou týdnů zamyslet nad tím, co to 

kamarádství či přátelství je, i nad tím, jak udělat radost svému 

nejbližšímu kamarádovi/kamarádce. K tomu využily Valentýnské 

dílničky 7. 2., kde si vyráběly „valentýnky“ 

z nejrůznějších materiálů.  

Společně pak ve všech odděleních 

pracovaly na proměně našeho družinového vestibulu, kde se kromě 

výzdoby oken objevily i nové srdíčkové dekorace, fotokoutek 

s houpačkou či růžová maxi poštovní schránka, kam mohly děti 

průběžně vhazovat dopisy či pozdravy pro své kamarády. 
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Děti, které v naší družinové partě máme a jsou jiné národnosti, se podílely na výrobě 

„obláčků“, které se nám vznáší nad hlavami a na nichž větu „Mám tě rád“ kromě češtiny a 

angličtiny najdete i v jejich jazycích – tedy bulharsky, kurdsky a ukrajinsky. 

V pátek před jarním volnem jsme uspořádali fotografování na houpačce. Když jsme se sešli 

po prázdninách, otevřeli jsme společně naši dopisní schránku a všechna psaníčka si rychle našla své 

adresáty. Krásně se nám dívalo na všechny úsměvy a spokojené tváře dětí!! 

 

       
 

 

Úkol: Na obrázku vidíš mnoho zašmodrchaných cest. Správná je jediná a 

poznáš ji podle toho, že připomíná jeden důležitý symbol v našem životě. Najdi 

ho a vybarvi oblíbenou barvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://deti.vira.cz/Rebusy/postni-doba-1/ 
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Co nás čeká na jaře? 
Úkol: Vylušti křížovku. 

 

 
 

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/kapesnicek-c-22011/14389 
 

 

Úkol: Kdo slaví druhou květnovou neděli 

svátek? 

(tajenku tvoří začáteční písmena předmětů na 

obrázku) 

 

 

 
Zdroj: http://deti.vira.cz/aktivity/vyrabim/svatek-matek/ 

 

 

 

 

POZVÁNKA 
           ŠKOLNÍ DRUŽINA a SPOLEK RODIČŮ o. s. ZŠ SLOVÁKOVAPOŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE … 

       PÁTEK 8. 3. 2019 OD 16.30 hod 
      JÍDELNA ZŠ SLOVÁKOVA 

     DRUŽINOVÁ BURZA „PO ANGLICKU“ 
    7. ročník 

       RODINNÉ TÝMY VE SVÝCH „STÁNCÍCH “NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNOU KE KOUPI  
             NEJRŮZNĚJŠÍ VÝROBKY, DOBROTY, DEKORACE A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ VĚCI... 

navíc ještě karikaturista, líčení, nehty, tetování a oblíbená kavárnička 
                                NÁPOJE PRO MALÉ I VELKÉ ZDARMA, 
                                     STEJNĚ TAK I JARNÍ DÍLNIČKA! 
                  PŘIJĎTE S NÁMI OPĚT PO ROCE STRÁVIT PŘÍJEMNÝ, 

                    PODVEČER A OSLAVIT MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN… 

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!  
 

http://deti.vira.cz/aktivity/vyrabim/svatek-matek/

