Podzimní měsíce říjen a listopad ve školní družině probíhaly ve znamení tématu 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. Více v aktualitách.
Od 18. října ve vestibulu školy probíhala výstava Plody podzimu. Žáci vytvářeli různé výrobky
z ovoce, zeleniny a přírodnin. Nápadů bylo víc než dost.
V tuto dobu probíhalo i dýhování. Nikdo dlabal dýně, někdo maloval, někdo zdobil okrasné
dýně. Na nástěnce našly místečko i krásné proužkované papírové dýně. Každá dýně byla hezká
a výjimečná. Více ve fotogalerii.
Ve středu 10.11. k nám na návštěvu zavítal vlk Nukiliki z Krušných hor. Štěpánka Kadlecová,
stopařka vlků z Krušných hor, navštívila žáky se svým vlčím kamarádem. Jedná se o
československého vlčáka, plemeno psa vzniklé zkřížením německého ovčáka a karpatského
vlka.
Žáci se dozvěděli o historii vlků v naší krajině, rozdíly mezi vlky a psy v anatomii a chování.
Zjistili, jak se vlk chová v přírodě a kde se vyskytuje, jak se máme chovat v lese. Zda je pro nás
vlk nebezpečný a jestli má nebo nemá místo v naší krajině.
Následovně v jednotlivých odděleních ŠD proběhlo povídání o vlku, vyjadřování vlastních
názorů a hodnocení celé akce. Prohlednutí materiálů a pracovních listů, které nám nechala paní
Kadlecová.
Podzimu neodmyslitelně patří v naší školní družině tradiční Drakiáda. Celodružinová drakiáda
proběhla 12.11.2021. Ve vzduchu se střídali různí draci, ti koupení i vlastnoručně vyrobení.
Nad hlavami se nám rozprostřela pestrobarevná podívaná. Někteří draci nám hezky poletovali,
ale ne všem drakům se chtělo odlepit od země. Občas se zdálo, že fouká spíše vánek, ale žáci s
draky předvedli svá parádní čísla. Draci lítali, někdy padali, někdy se zachytili o sítě, a když
nabrali správný vítr, vznesli se vysoko nad hřištěm.
Cílem aktivity bylo: smysluplné trávení času na čerstvém vzduchu; navázání přátelství a
utužování vztahů mezi odděleními ŠD, spolupráce žáků a vychovatelek.
Více o všech akcích ve fotogalerii.

Za školní družinu dne 14. 11. 2021 v Mladé Boleslavi L. Maťažová.
.

