Kroužky školní družiny ve školním roce 2019/20
Kreativ

Během tohoto roku se uskutečnilo několik projektů, během kterých si děti vyrobily krásné šperky
(náušnice, náhrdelníky a náramky) a také měly možnost vytvořit si vlastní motiv na tričko. Už
v minulých letech se ukázalo, že pravidelně chodí tvořit hlavně mladší ročníky. V letošním roce jsem
zaznamenala úspěch hlavně u přípravné třídy, ze které se opakovaně účastní největší počet dětí. Kdo
se bojí, že přijde o další projekt, žádné strachy! Výroba plastických jarních květin z barev na sklo vás
rozhodně nemine! Co nejdříve po návratu do školy začneme s výrobou.

Sportovní hry
I v letošním roce probíhá v rámci školní družiny kroužek sportovních her. Kroužek je určen pro děti 1.3. tříd a koná se jednou týdně v naší školní tělocvičně. Letos se kroužek těší velké oblibě hlavně mezi
kluky, ale i pár zdatných a nebojácných holčiček se v naší skupince 25 žáků najde. V kroužku se
věnujeme hlavně sportovním hrám všeho druhu. Po krátké rozcvičce se většinou vrhneme na nějakou
honičku, při které se pěkně zahřejeme. Mezi nejoblíbenější patří například čárovaný čaroděj, žahavky,
pavouci nebo nafukovací balonky. Letošní nejoblíbenější hrou je zaručeně vybíjená. Děti se neustále
zlepšují v chytání míče, ale také v postřehu, který je při této hře klíčový. Týmové nebo postřehové hry
jsou též důležitou součástí našich společných hodin. Naším cílem je, aby děti získaly prostřednictvím
zábavných her kladný vztah k pohybu a také mysl pro fair play a už se moc těšíme, až se zase
potkáme při dalším sportovním klání.

Příběhy z objevování světa
Tento kroužek u nás běží už druhým rokem. Objevitelé projevili velkou odvahu a zájem. Na svých
pravidelných středečních výpravách dopluli s Vikingy do Grónska i Ameriky, doprovodili Marca Pola
při jeho cestě přes poušť Gobi do Číny a ani se nebáli obeplout Bouřlivý mys a objevili tak novou
cestu kole Afriky do Indie, aby se seznámili s místním kořením. Trochu jsme se zdrželi objevováním
Ameriky s Kryštofem Kolumbem. Poznali jsme faunu a flór Nového světa a udělali si indiánský piknik.
Právě teď se nacházíme na cestě kolem světa s výpravou, které velí Fernando Magalhaes.

Historie Prahy
Letošní podzim a zimu jsme s dětmi, které se přihlásdly do kroužku Historie PH, trávili vycházkami do
historického centra. Viděli jsme dvě výstavy (Vánoční tradice, Totalita), ukázali si různé
architektonické slohy (rotunda sv. Longina, chrám Panny Marie Sněžné, kostel sv. Ignáce a další),
pražské zahrady (Valdštejnskou, Františkánskou) a hezká zákoutí. Podařilo se nám zmapovat a projít
oblast od Karlova náměstí, přes Národní třídu, až na Újezd. Děti byly i přes nízký věk naprosto skvělé,
v přeplněn Praze se ode mě nehnuly a často překvapily svými znalostmi. Během našich toulek jsme si
vždy udělali čas i na klidnou svačinku a někdy i chvilku na hřišti. Na jaro jsme měli naplánován Pražský
hrad a Malou stranu. Uvidíme, zda ještě do prázdnin nějakou vycházku stihneme, nebo budeme
muset počkat na příští podzim.

