
 

 

Říjen 2017   

 

 Světový den zvířat jsme ve školní družině oslavili hned na začátku října výstavkou výtvarných 

prací pro veřejnost. Letošní, již V. ročník jsme nazvali „Ptačí svět“. Zároveň paní vychovatelky 

připravily pro žáky doprovodný program. První a třetí oddělení se podívalo na pohádku o dvou 

králíčcích, kterou připravilo čtvrté oddělení. Ve třetím a čtvrtém oddělení si žáci zahráli tematické 

hry a kvízy o zvířátkách. Ve druhém a pátém oddělení besedovali s vedoucí psího útulku v Kolíně, 

paní Alicí Vlkovou. Třetí a čtvrté oddělení se šlo za pejsky do „Alíkova“ i podívat. 

 „Ve zdravém těle zdravý duch“ je projekt ŠVP školní družiny. Pro sportovní aktivity jsme 

hojně využívali školní hřiště se zahradou a taktéž oblíbenou tělocvičnu. 

 Podzimní přírodu jsme si užili na tematických vycházkách. Přidali jsme k tomu oslavu Dne 

stromů. Hodně zajímavostí se první a třetí oddělení dozvědělo na besedě s Ing. Martinem Gregorem 

DiS., který si pro žáky připravil prezentaci o stromech a společenství stromů. V Borkách byl pro páté 

oddělení nachystán program s názvem Lesní pedagogika. Také jsme vyzdobili chodby školy výkresy 

dětí s podzimní tématikou.  

  Otevřený klub Céčko navštívilo třetí a páté oddělení. Na dětských filmech v kolínském kině 

Kino 99 byla všechna oddělení školní družiny. První oddělení navštívilo Regionální muzeum v Kolíně 

s programem Muzeum dětem. Druhé oddělení uspořádalo postřehové odpoledne s názvem Den 

puzzlí. Čtvrté oddělení se seznámilo s provozem městské knihovny a besedovalo o knihách a 

autorech píšících pro děti. Páté oddělení dvakrát vařilo ve školní kuchyňce dobroty. Druhé a páté 

oddělení uspořádalo sbírku plyšáků pro dětské oddělení v Kolíně. 

 Poslední týden v říjnu byl ve znamení Halloweenu. Ve druhém a pátém oddělení se dlabaly 

dýně a v ostatních odděleních žáci tvořili halloweenské obrázky pro výzdobu tříd a chodeb školy. 

Druhé oddělení uspořádalo Halloweenskou party a páté oddělení si zahrálo tematické hry. 

 Na konci měsíce jsme besedovali o státním svátku - Den vzniku samostatného 

československého státu. Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování během podzimních prázdnin a 

o státním svátku.  


