
  

Školní týden v družině od pondělí 25. února do pátku 1. března byl ve znamení poznání a zábavy. 

V úterý 26. února v odpoledních hodinách v tělocvičně školy proběh maškarní karneval pod vedením 

Unie rodičů. Zvaní byli žáci 1.-5. ročníků s maskou a dobrou náladou. Karneval nabídl dětem bohatý 

program: veselé seznámení s maskami, zábavné soutěže, vystoupení děvčat z kroužku Zumby, 

předtančení žákyň 5. C třídy tanečku Sofie, volná zábava a focení, a na závěr bohaté občerstvení a 

pití. Dětem se karneval moc líbil. A už teď se těší na další rok. 

Ve středu 27. února během vyučování a odpoledne ve školní družině proběhl výukový program 

Význam deštných pralesů v Indonésii s Petrem Coubalem, který je jedním s dobrovolníků projektu 

NEPZ.  První část programu byla formou vyprávění a pohádky o deštném lese se soutěží.  Program byl 

přizpůsoben žákům 1. a 2. tříd. Druhá část výukového programu byla pro žáky 3. až 5. tříd. Zde byl již 

společně s filmem brán zřetel na význam deštných pralesů v Indonésii. Žáci se mohli podívat na 

fotopast, kterou při práci používá Petr Coubal a sádrový otisk tygra, který byl zachráněn před pytláky. 

Po programu probíhala diskuse. Více o projektu NEPZ na https://pralesdetem.cz 

V pátek 1. března smíšené oddělení školní družiny navštívilo výstavu ,,Svět kostiček. Lego “v Galerii 

Pod Věží. Náplní výstavy byla tematická expozice dioramat: Lego město s kolejišti, přístavy a letišti, 

dále vozový park edice Model Team. Exkluzivní vlastní tvorba Lego vlakových souprava speciálních 

kolejových vozidel, Star Wars figurky. Milovníci robotů se mohli těšit na unikátní válečnou zónu z 

edice Bionicle.  

Pro děti byl připraven dětský koutek s vláčkodráhou, ke stavění v několika sekcích kostky Duplo, City, 

City Arctic, Star Wars, pro nejmenší děti kostky Baby Primo a pro bojovníky i kostky Bionicle. Pro 

tvorbu kreativních návštěvníků výstavy byl umístěn originální Lego hrací stolek.  

Více se dozvíte ve fotogalerii. 

Za školní družinu L.Maťažová. 

 

 

 

https://pralesdetem.cz/

