
V našem Školním klubu bylo letošní příjemné babí léto ve znamení vzájemného se seznamování. 
Převážně zde jsou žáci ze 4. a 5. tříd, holky i kluci, kteří se letos přihlásili do klubu. 

K pravidelný aktivitám Školního klubu patří cvičení dětí v Sokolovně. Od října každé pondělí a čtvrtek v 
čase od 14. 00  do 15. 00 hodin mají družinové děti možnost cvičení. Tímto bychom u dětí rádi  podpořili 
jejich pohybové aktivity.  

Další aktivitou jsou DRUMBENY se Školním klubem. Od října mají družinové děti možnost se účastnit 
bubnování na Drumbenech ve školní aule. Každou středu v čase od 14.00 do 15.00 hodin. Tato  aktivita 
podporuje hudební cítění dítěte.  Drumben je rytmický multifunkční nástroj, díky kterému může dítě 
hledat vztah k hudbě, naladit se na svůj vlastní rytmus, naučit se bubnovat a docílit rytmické souhry 
s ostatními dětmi.  

Jak na cvičení do Sokolovny tak na Drumbeny mohou děti  na lekce docházet pravidelně či nepravidelně 
a obě tyto aktivity jsou zdarma v rámci školní družiny.  Po skončení těchto aktivit budou děti předány 
zpět do školní družiny. 

 

 

 

 

 

 

Odpolední počasí se během září velmi vydařilo. Většinu času jsme proto pobývali na školní zahradě či 
přilehlém hřišti.   

Pro letošní rok máme v plánu projekt jak využít tradiční i netradiční materiály, ze kterých se dá něco 
vyrobit či ušít. Jedním z prvních, se kterým jsme se seznámili, je ovčí rouno. Povídali jsme si, odkud se 
bere, jak se zpracovává a k čemu se toto rouno většinou používá.  

Z ovčího rouna se dají vyrábět krásné věci, od korálků až po různé figurky např. zvířátka jako panda, 
velryba, panenky, víly a jiné drobné dárečky.  Naučili jsme se plstit. Děti si vyzkoušely jak metodu 
suchého, tak i mokrého plstění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V říjnu se uskutečnilo pár zajímavých akcí, díky kterým Školní klub získal mimo jiné i novou stavebnici 
Lego. Rádi bychom tímto poděkovali všem žákům, kteří se zúčastnili projektu celorepublikového sbírání 
odpadků „Ukliďme Česko“. Na základě této prospěšné činnosti nám firma LEGO darovala nespočet 
krabic plných malých kostiček Lega. Moc děkujeme!! 

 

 

 

 

 

Děti ze Školního klubu jsou také velkými sportovci. Na 
začátku října jsme byli pozváni zúčastnit se sportovní 
aktivity  „HRAJ HOKEJBAL!“ Celá akce byla určena 
dětem z 1. stupně základní školy  a to zcela zdarma. Dne 
11. 10. 2018 si děti měly možnost vyzkoušet tuto 
tradiční českou hru s hokejkou a míčkem v areálu Sokola 
Dobřichovice. Trenéři se dětem věnovali, zapůjčili jim 
potřebná sportovní vybavení (hokejky a míčky). Děti si 

pod jejich vedením mohly vyzkoušet střelbu na branku  a další  dovednosti  jako slalom a mini turnaj  
mezi družstvy. Bezva odpoledne, děkujeme za pozvání. 

 

 

 

Mimo jiné jsou žáci ve školním klubu fanoušky  deskových her. Žhavé novinky, které nám do klubu 
přibyly a můžeme v nich poměřovat a rozvíjet ducha fair play jsou: 

3iQ  piškvorková hra 

Osadníci z Katanu 

Celá série karetní hry BANG ! 

Krycí jména 

DIXIT 

Na konec podzimu chystáme deskové turnaje na 1. stupni.  

Přijďte si s námi zahrát a natrénovat deskové hry.  

Uvítáme rádi mezi s sebou i další „klubáky“.   

 



Další aktivitou, se kterou jsme trávili náš volný čas, bylo 
naučit se používat jehlu na šití. Cílem nebylo jen navléknout 
jehlu, ale zkusit si navrhnout a ušít sami malý výrobek. Ve 
Školním klubu máme velmi šikovné děti, které si 
vlastnoručně navrhly a vyrobily svoji plyšovou hračku. 
Jmenuje se „Pušín“ a je to malá kočička vyrobená z chlupaté 
ponožky. 

.  

Nejvíce dobrodružné bylo již zmíněné navlékání jehly. 
Do titěrné dírky provléknout nit byl mnohdy problém. 
Další fáze šití, stříhání, plnění, přišívání či 
lepení doplňků, očí, tlapek, ocásků,  již byl 
jak se říká „piece of cake“ , nebo-li to bylo 
snadné.  

 

 

 

 

 

Ve Školním klubu s dětmi navazujeme na témata z dopolední výuky, jako je například přírodopis či 
dějepis. Z těchto předmětů nás zaujala témata les a historie. Snažili jsme se s dětmi tyto dva předměty 
propojit i v naší činnosti. 

Nedávno na školní zahradě žáci, vlastně i „klubáci“ během své hodiny dějepisu 
stavěli  Oppida - obydlí z doby Keltů. Tím nás inspirovali, abychom i mi něco 
pěkného postavili. Stejně jako loni jsme se v říjnu nechali inspirovat 
podzimními barvami v naší školní zahradě. Máme zde několik dubů a lísek.  
Z jejich plodů, žaludů a oříšků, ke kterým jsme přidali ještě další přírodniny, 
které děti sesbírali s rodiči, jsme již tradičně vyzdobili náš školní dvůr 
mandalami. Mandala, je magický kruh. Toto slovo prý pochází z východu, 
samotná mandala tvoří symbol jednoty a rovnováhy.  Vyskytuje se ve všech 
historických kulturách. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i 
fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují již ve starší době kamenné.  

Letos jsme vytvořili čtyři mandaly, krásně pestrobarevné, plné rozličných 
přírodnin. To znamená, že děti na základě své fantazie poskládaly z přírodnin 
kruhové obrazce plné podzimních barev. Zajímavou kompozicí tvořily 
přírodní materiály a to šišky různých tvarů, kamínky, kaštany, žaludy, oříšky, 



ozdobné dýně, plody šípku a rakytníku, nejrůznější suché větvičky a prázdné ulity 
od šneků.  

 

 

 

 

 

 

 

Plánujeme použít materiál z mandal na výrobu podzimních věnečků, pokud máte zájem, přijďte si je 
také vyrobit. Sledujte web. stránky školy, kde bude termín upřesněn. 

 

 

Posledním říjnovým tématem je 100. výročí české státnosti, které se dotýká nás všech. Děti byly 
seznámeny s historií vzniku prvního českého státu v té době ještě Československé republiky, po rozpadu 
Rakouska Uherska.  

Do tohoto projektu jsme se zapojili a nechali jsme se 
inspirovat čísly, které se k tomu výročí váží.  Jde 
hlavně o ty osmičkové. Děti věděly, že den 28. října 
1918 vznikla ČSR, a jejím prvním demokratickým 
prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk, který se 
nejvíce zasloužil o vznik našeho samostatného státu. 
Na dobových fotografií jsme si ukázali další 
významné zakládající představitele první republiky, 

kteří panu prezidentovi pomáhali,  jako byl generál Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik, Eduard 
Beneš, Karel Kramář a Alois Rašín. 

Děti věděly, že oblíbená písnička pana prezidenta byla „Ach synku, synku“ a stejně jako panu 
prezidentovi jim chutnají švestkové knedlíky s mákem. 

Z dobových fotografií, které jsme posbírali z novin a časopisů, jsme vytvořili koláž dobové mapy. 

 

 

 

 

 

 


