
Podzimní měsíce říjen a listopad ve školní družině probíhají ve 

znamení projektu Barevný podzim. 

Během této doby se v jednotlivých odděleních věnujeme činnostem 

na téma Podzim. 

V pátek 11. 10. v odpoledních hodinách na školním hřišti proběhla 

celodružinová akce Bramboriáda. Bylo připraveno pět stanovišť, kde žáci třídy 5. C pomáhali 

s vysvětlováním a kontrolou průběhu jednotlivých disciplín. Připravené disciplíny byly velice 

jednoduché: běh po stadionu s pytlem brambor, hod bramborou do papírového plata od 

vajíček, skoky v pytli, slalom s bramborou a překážková dráha. Všichni žáci, kteří se akce 

zúčastnili, splnili úkoly a dostali pět razítek. Bylo vidět, že děti sportování bavilo a s chutí 

plnily další úlohy. Podpořilo nás i počasí. 

Pro nás, vychovatelky, je velice důležité smysluplné trávení volného času v ŠD -  hrát si, bavit 

se, poznávat si navzájem a při tom sportovat na čerstvém vzduchu. Stanovené cíle této akce 

byly splněny. 

Od 15. října ve vestibulu školy probíhala výstava Plody podzimu. Žáci i rodiče vytvářeli 

různé výrobky z ovoce, zeleniny a přírodnin. Nápadů bylo víc než dost. Více ve fotogalerii. 

V úterý 22. 10. v odpoledních hodinách v jídelně školy proběhla akce Podzimní tvoření 

s rodiči. Přípravu tvoření měla na starosti paní vychovatelka D. Pažoutová. 

V nabídce byly různé nápady: zvířátka z papíru, dokreslení a dozdobení papírového dráčka a 

stromečku, výroba domečku z jablíčka nebo dozdobení slaměného věnečku. Každý mohl si 

vybrat a tvořit podle chuti nebo přání. Odpočinout si po tvoření mohli všichni u čaje, kávy a 

upečených dobrůtek. Šestý ročník Podzimního tvoření dětí a rodičů byl ukončen společným 

úklidem. Rodiče a žáci byli velice spokojeni. 

Poslední říjnová akce ve školní družině, která proběhla v jednotlivých odděleních v době od 

23. října do 1. listopadu, bylo Dýňování. Každé oddělení mělo připravené paní vychovatelkou 

M. Šelemberkovou materiály ke zpracování a tvoření. Někdo dlabal dýni, někdo maloval, 

někdo tvořil z papíru. Každá dýně byla hezká a výjimečná. V pátek 1. listopadu žáci prvních 

tříd zápolili s dýní na školním hřišti. 

Připomeneme, že dýně je také plod podzimu, který je nedílnou součástí svátku Halloween.  

Projekt Barevný podzim pokračuje a různé aktivity a činnosti na nás již čekají v listopadu. 

Více o všech akcích ve fotogalerii. 

 

 

Za školní družinu dne 1. 11. 2019 v Mladé Boleslavi L.Maťažová. 


