
           Březen ve školní družině  

Měsíc březen je prvním jarním měsícem, a proto i 

naše tvoření směřovalo k jaru. Vyrábělo se o sto 

šest. Příchod jara jsme přivítali jarními květinami 

– sněženkami, narcisky a tulipány. Dokonce v bílé 

družině vznikla květinová zahrada. Pro maminky, 

babičky a sestřičky jsme vyráběli přáníčka a 

drobné dárečky na oslavu MDŽ. 

Březen - doba půstu, která nastává po období 

radosti a veselí. Jelikož jsme nestihli v únoru 

oslavit masopust, tak maškarní karneval probíhal 

v tělocvičně ve středu 9.března. Účastníci 

zájmového vzdělání se na maškaru velice těšili. 

Tvořili a malovali masky a škrabošky, také 

obrázky na výzdobu tělocvičny. V růžovém 

oddělení se dokonce pekly masopustní preclíky. 

Začátek karnevalu byl provázen představením 

masek. Masky byly všechny krásné - buď ručně 

vyrobené nebo koupené. Některá oddělení školní 

družiny byla oblečena do kostýmu podle své 

družinové hry - včelky nebo čarodějové ze země Kouzel. Každý žák si mohl  vybrat nějakou aktivitu: 

buď se zúčastnit šesti připravených soutěžních stanovišť, tančit nebo se vyfotit ve fotokoutku. Po 

celou dobu karnevalu hrála hudba a tančilo se pod vedením paní vychovatelky Olinky Šimonové. Na 

závěr žáci dostali malou odměnu - zdravou tyčinku a pitíčko. Občerstvení zajistila Unie rodičů. Jak to 

všem slušelo se můžete podívat ve fotogalerii. 

Březen - měsíc knihy. Kniha je důležitá součást života každého z nás. Naším cílem ve školní družině je 

nenásilnou a zábavnou formou seznamovat děti s literaturou a různými jejími žánry.  

V každém oddělení při odpočinkové nebo relaxační činnosti čteme, recitujeme, předčítáme anebo 

jen posloucháme čtený text. Knížky, časopisy nebo komiksy jsou v mini knihovničkách, které najdete 

v každém oddělení školní družiny. Žáci navštívili knihovnu pro 1.a pro 2.stupeň a také sklad, kde se 

uschovávají školní učebnice a knihy. 

 Děti s nadšením přijaly nápad seznámit své spolužáky se svojí nejoblíbenější knihou, proto v 

jednotlivých odděleních vznikly výstavky oblíbených knížek. Ve vestibulu byla připravena výstava na 

téma Autoři knih - děti školní družiny. Výstava poukazovala na průběh vzniku knihy až po její svázání, 

zhotovení záložek do knih a svitků. 

Poslední neděle března je smrtná. A proto ve školní družině byla připravena celodružinová akce 

Vynášení Morany. Smrtku a Létečko připravilo a vyrobilo oranžové oddělení. A tak ve středu 30.3. v 

odpoledních hodinách se celá školní družina  vydala do lesoparku Štěpánka. Celá akce probíhala na 

řece Klenici. Moranu podpálily a shodily do vody paní vychovatelky za doprovodu básničky Zimo, 

zimo, táhni pryč, kterou říkali všichni žáci. Následně se s Létečkem a dobrou náladou  všichni vraceli 

do školy. 

Na účast žáků v jednotlivých akcích a činnostech můžete podívat do fotogalerii. 

Za školní družinu napsala L.Maťažová. 


