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2. Postřehy 

Katka Jahodová 

V družině jsme se naučili nové písničky, nejvíce se mi líbí Červená řeka a Rodné 
údolí. Líbí se mi, že paní vychovatelka u toho hraje na kytaru a zpívá s námi. 

Den otevřených dveří semým rodičům líbil, nejvíce scénické čtení. Pochválili 
mě, že jsem byla statečná a bylo mě pěkně slyšet. Mně se nejvíce líbilo stavění 
kostek podle vzoru a chození na kelímcích. Také jsem si ráda vyrobila broučka 
a bavilo mě přiřazování jmen k číslům. 

Byli jsme vařit šneky. Povedli se nám, mamce i taťkovi moc chutnali. 

Paní vychovatelka nám pomáhala, to se mi moc líbilo.  

Loutka Krakonoše ke čtenářskému dýchánku se mi líbí, ráda jsem s ním praco-
vala. Opravili jsme mu vousy, má je až k uším. 

Vánoční besídka byla pěkná, moc se mi líbilo, jak jsme prvně tančili aerobik. 

Pak mi slušela paruka, byla jsem anděl.Líbily se mi Vánoce, protože jsem 
dostala hezký dárek, udělal mi radost.  

Zimní prázdniny jsem si docela užila, ale do školy jsem se taky těšila. 
 
Dominik Gábor 

Naučili jsme se nové hry. Nejvíce mě baví „Bouřka“ a skákací školka přes gumu. 
Vyrábíme květiny z krepového papíru. Lukáš nám vysvětlil a pomáhal při 
skládání vlaštovek, s kterými byly závody v letu „Vlaštovkiáda“. Ještě jsme se 
naučili signalizovat s praporky a je toho tolik, že si nemůžu na víc vzpomenout. 

Den otevřených dveří se mi moc líbil, bavilo mě vyrábět s mamkou lucerničku. 
Také jsem byl rád, že mi mamka pomáhala s uzlem při zavazování peřinky. 
Skládání kartiček a skládání domu z kostek mě zaujalo. Bavilo mě chodit na 
kelímcích a taky bludiště s broučky a ještě přiřazování jmen k číslům. A bavilo 
mě to vlastně všechno. Ještě jsem zapomněl, jak jsme hráli broučky, to také. 

V listopadu mě začalo bavit cvičení aerobiku. Dělání šneků bylo zábavné. Líbí se 
mi malé botičky Krakonoše.  Výroba velkých obálek a perníčků na vystoupení 
mě taky baví. Vymalování mandal je uklidňující. 

Líbily se mi Vánoce, protože jsem dostal plyšáka a ještě se mi líbily, protože 
jsem dostal asi tři roboty a líbily se mi, protože tam se mnou byla maminka 
a dostal jsem peřinu. Zimní prázdniny se mi líbily, protože jsem byl doma 
s maminkou a hráli jsme všelijaké hry. 
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Anna Kapinusová 

Mě nejvíce baví hledání úkolů napsaných na papírcích. Baví mě práce ve 
skupinách. Na dni otevřených dveří se minejvíce líbilo bludiště. Byla jsem ráda, 
že tu byla má sestřička Bertička a Víťa. Bavila mě výroba lucerniček. 

Zaujalo mě malování mandal. Ráda řeším pracovní listy a cvičím aerobik. Bavila 
mě výroba karafiátů na den otevřených dveří. 

Na čtenářském dýchánku byla i máma a Bertička. Bavil mě šplh na tyči. Pískomil 
byl zábavný. 

Čertů jsem se nebála. Betlém byl hezký. Těšila jsem se na vánoční besídku. 
Besídka se nám povedla, bavilo mě vystupování. Nejlepší byl tanec s košťaty.  

 
Klára Kolářová 

Bavilo mě vymalování Kvaka a Žbluňka a velký obraz, který bude vystaven na 
školním plese. Na obraz jsme namalovali pět dětí a pět zvířátek. Nejvíce si 
užívám čtvrteční kroužek Všeználek, kde tvoříme pěkné věci. 

Na dni otevřených dveříse mi líbilo, jak jsme dostávali sladkosti. Mamka říkala, 
že se jí to hrozně moc líbilo.Nejvíc mě asi bavilo vyrábět lucerničku. A taky mě 
bavilo dělat broučky na přáníčko. 

Mě nejvíce baví vyrábění, stříhání. Vyrobila jsem dva obláčky na vánoční 
besídku a spoustu hvězdiček – pečetí na velké obálky. Také mě bavilo vaření 
šneků a mamce moc chutnali. Zábavné bylo skládání papírů a výroba houbiček. 
Dali jsme je do přírodovědné učebny.  

Čtenářskýdýchánek o pirátech se mi líbil. Líbily se mi atrakce. Jsem ráda, že 
jsem vyhrála v lovu ryb. Těšila jsem se na vystoupení u Betlému. Bavila mě 
výroba korun pro krále. Pískomil se mi líbil, nejvíc že jsme my,Lesonice, dělali 
dráčka, také jsme tančili a dělali kroužek. 

Líbilo se mi, jak jsme bobovali a sáňkovali. Bruslení se mi líbilo nejvíc. Hodně mi 
to šlo. Prázdniny mě bavily, protože jsme stavěli sněhuláka a taťka nám musel 
pomoct, protože byl moc veliký. 
 
Michal Čeloud 

Baví mě kroužek Zálesák. Pouštění draků mě bavilo a byl jsem rád, že tam byla  

i mamka se sestrou. Baví mě morseovka, snad se naučím dobře signalizovat, 
zatím trénujeme. 

Byl jsem pár dní nemocný a pak mi paní vychovatelka nachystala sluníčkovou 
mandalu. Vybarvování mne moc baví.  Vybarvuji sluníčkové mandaly a zlepšuje 
se mi nálada, protože mě to moc baví. Líbilo se mi vaření. 

Na dýchánku Vindy se mi líbil šplh a lovení rybiček.  
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Líbila se mi vánoční besídka, hrál jsem roli andílka. Od Ježíška jsem dostal auto 
na ovládání. Potěšilo mě, že jsem dostal cédéčko s letadly. Je to pohádka  

o letadlech. Líbilo se mi bobování. Na Klárčiných sáňkách jsme dojeli nejdál.  
 
Petr Pelikán 

Bavilo mě pouštění draků, protože můj vlastnoručně vyrobený drak se snažil  

a pěkně létal. Také rád zpívám písničky s ostatními. 

Mně se nejvíce na dni otevřených dveří líbilo hledání kartiček. Také mě bavilo 
vyrábění přáníčka. Mamce i Jirkovi se to moc líbilo. Ještě mě bavilo vyrábět 
lucerničku. 

Na dýchánku se mi nejvíce líbilo šplhání na laně a na tyči, namotávání ryb 
a kostky. 

Čerti u nás byli jen za oknem, chvátali,tak mi nechali za oknem balíček. Betlém 
se mi líbil. Na Vánoční besídku jsem se dobře připravil. Líbilo se mi, jak jsme jeli 
se školou bruslit a ještě se mi líbily zimní prázdniny, protože jsem dostal nové 
kolo a kopačky na fotbal. 
 
Katka Kosmáková 

Na dni otevřených dveří mne nejvíce bavil slalom na kalíšcích a scénické čtení.  

A také bylo dobré bludiště s broučky na magnetické tabuli. 

Bruslení se mi líbilo. Sice mi to ze začátku moc nešlo, ale pak jsem se rozjela  

a šlo to dobře. Betlémy v kostele v Moravských Budějovicích se mi líbily. 
Vyrábějí se z různých tvrdých barevných papírů, z plyšáků, ze dřeva, keramické 
věci...a třeba z perníku. Byly všechny moc hezké. 
 
Vincent Foral 

Den otevřenýchdveří? Nevím co, ale asi mě nejvíce potěšilo, že se mi podařilo 
vyrobit karafiát a mamce se líbil.  

Bavilo mě čtení knihy Legenda o zubech kapitána Krákory. S mamkou jsme pak 
pro děti něco připravili, ale nevím co. Zuby kapitána Krákory a dál nevím. 
Hodně mě to bavilo. Celá hra mě bavila. Děti si vyrobily šátky, a když splnily 
nějaký úkol, tak dostaly samolepku do knížky s písničkou. A už nevím. 
 
Markéta Kvapilová 

Také mě bavila výroba lucerniček. Z vystoupení jsem měla radost, povedlo se 
mi. Bludiště s broučky bylo také zábavné. 

Vánoce se mi líbily, že jsme byli rodina pohromadě. Seděli jsme u jídla se 
svíčkami. Líbily se mi dárky. Prázdniny by mohly být delší. 
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Bruslení mi šlo dost dobře. Jezdila jsem tak rychle, že mě skoro nikdo nemohl 
dohonit. 
 
Lukáš Kvapil a Iveta Černá 

V den otevřených dveří jsme tři čtvrtě hodiny čekali ve vestibulu školy na 
příchozí, abychom je přivítali a řekli, co je čeká. Pak jsme rychle stihli stanoviště 
v naší a vedlejší třídě a následovalo divadlo Usínání s Broučky, po kterém jsme 
dostali sladkou odměnu. Den otevřených dveří byl poprvé a byl to dobrý nápad. 
Naše role uvaděčů nebyla lehká, ale rádi si ji příště zopakujeme.  

Zimní prázdniny byly strašně krátké, celé prázdniny jsem seděl u počítače a hrál 
Minecraft. Po Štědrém dni jsme šli za babičkou, u které jsem dostal tablet  

a volant do počítače. Jsem plně spokojen. 
 
Iveta Černá 

Líbí se mí spolupráce a aktivity v družině. Sportovní kroužek Dřevák se mi také 
líbí. Aerobik mě baví. 

V posledních dnech se mi nejvíce líbil čtenářský dýchánek. Bavila mě hra 
s kostkami, šplh mi nešel, ale to nevadí, to se dá ještě naučit. 

Na čerty jsem už měla ruku v sádře. Betlém se nám povedl. Strašně mě mrzí, že 
nemůžu cvičit aerobik kvůli zlomenému zápěstí.A přitom jsem jen šla. 

Vánoce se mi moc líbily. Dostala jsem staré kolo. Ale bylo to překvapení, 
protože venku stálo nové. Zimní prázdniny pro mě byly moc dlouhé, už jsem 
chtěla jít do školy, těšila jsem se na kamarády. Bobování ani bruslení jsem se 
nezúčastnila, pro jistotu, abych zase nespadla. 
 
Pavel Nezveda 
Den otevřených dveří – bylo to krásné a také se mi to líbilo. Zapojil jsem se do 
aktivit, ale nestihl jsem chůzi na kelímcích a bludiště, protože jsem se před tím 
hluboce zabral do psaní o zvířátkách. 
Pracovní list mě moc nebavil, ale mandaly vybarvuji rád. Paní vychovatelka mě 
chválila, že mi jde pěkně aerobik. Však mě baví a snažím se. Ruční práce mne 
moc nebaví, ale výroba karafiátů mě těšila.  
Těšil jsem se na vystoupení „Betlém“, rád zpívám a říkám svou roli. 
Těšil jsem se na Vánoce. Čerti se mi moc nelíbili, dělají vždy škaredé zvuky. 
Betlém semi líbil. Těšil jsem se na vánoční besídku. 
Líbil se mi výlet do Moravských Budějovic, i když jsem nebruslil, protože to 
neumím. Příště to zkusím. Betlémy se mi líbily, nejvíce ten velký, dřevěný.Zimní 
prázdniny jsem prožil dobře. 
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Vít Chalupa 
Baví mě učení. Tady ve škole se mi líbí spousta stavebnic a her. Překvapilo mě 
mile, že tu je družina a náboženství. Už tu mám nějaké kamarády, třeba Klárku. 
Ve škole mě nejvíce baví angličtina, protože se učíme nové jazyky. Družina se 
mi líbí, protože tam mám kamarády a učíme se něco nového, něco vyrábíme 
a tak. Bobování se mi líbilo, mám rád sníh. Umím lyžovat, ale spíš bych chtěl 
bruslit. Podzim mám nejraději, protože mám 18.listopadu narozeniny.  
 
Tomáš Klíma 
Ve škole mě baví skládání puzzlí. Baví mě družina. Rád zpívám. Baví mě aerobik. 
O prázdninách jsem si odpočinul, do školy jsem se těšil na paní učitelku. Bruslil 
jsem chvilku, ale brzy mě začaly bolet nohy, tak jsem brusle sundal.  
 
 

Paní vychovatelka 
Děkuji všem dětem za pěknou práci v družině. 

Ještě musíme zlepšit vzájemnou komunikaci – mluvit tišeji a pozorně si 
naslouchat. 

 

3. Akce 

Sáňkování, bobování 6.1.2015 

Sníh se zdá být v poslední době „úzkoprofilovým zbožím“. Koncem prosince 
2014 lehce sněžilo, ale byly to spíševánice a fujavice. Přesto jsme se první školní 
den roku 2015 v družině domluvili, že snad by „to zítra šlo“. A ŠLO! 

Počasí bylo jako na horách, sněhu přes noc připadlo, tak jsme vyrazili na kopec. 
Někteří měli boby, někteří sáňky a holky Jarošovy měly remosku s čajem – to se 
taky hodí. Nejdříve nám to moc nejezdilo, ale snažili jsme se, sníh se ujezdil, 
a pak to byl docela náročný sportovní výkon. Sáňky i boby jsme si kamarádsky 
půjčovali, chvíli jsme tlačili, chvíli jezdili, někdo si sněhu užíval jen tak. Naučili 
jsme se dokonce řídit. Nejdále jezdily sáňky řízené Michalem Čeloudem a Klár-
kou Kolářovou. 
 
Cestopisný dokument o Madagaskaru 

Jelijsme autobusem jen kousek z Lesonic, 11 km do MKS Beseda v Moravských 
Budějovicích. Ale tam  jsme se přenesli prostřednictvím fotograficko-filmové 
diashow Kateřiny a Miloše MOTANI až na Madagaskar. 

Vyprávění nás tak zaujalo, že jsme ani nedutali, za to nás paní učitelky moc 
chválily. Také byla soutěž o Madagaskaru, ale v té jsme nic nevyhráli. Ne proto, 
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že bychom nic nevěděli, ale někdo byl prostě rychlejší. Nám to nevadí, protože 
jsme si odnesli spoustu zajímavých informací.  

Madagaskar je 4. největší ostrov světa. Leží jihovýchodně od Afriky a dělí ho od 
ní Mosambický průliv. Je oblévaný Indickým oceánem.  

Většina z nás viděla film Madagaskar, ale tam není všechno pravdivé.  

Na Madagaskaru například nežijí dravé šelmy, kromě fosy madagaskarské. 
Vypadá jako zkřížený pes s kočkou. Žijí tu chameleoni různých velikostí. Zvláštní 
potkan se jmenuje česky „křeček velký“. Nežijí tu lvi, opice, sloni ani zebry, 
které jsme viděli ve filmu. Nejvíce tu žije lemurů, je jich až 20 druhů.  Mají 
hebký, měkký kožíšek, sametové tlapky a jsou velmi přítulní. Zbarveni jsou 
různě, jeden samec je celý černý. 

Život obyvatel na ostrově je skromný.  V chýších není kuchyně, vaří se venku na 
ohni. Hlavní surovinou je rýže. Koupelny nemají, všichni společně se koupou 
v řece. Silnice nejsou vůbec a cesty byly z kamenů, písku, plné děr a vyjetých 
kolejí. V chýších byla jen postel  a židle. Děti se tu bojí bílých čarodějnic. Školy 
jsou ve  městech kamenné, na vsích jsou v přírodě. Žije tu hodně obyvatel 
a dětí. Hračky dětí jsou obyčejné, dřevěné nebo co si vyrobí. Dětem chutnaly 
naše bonbony a kopací míč byl pro ně velmi cenným dárkem, protože si ho 
jinak vyrábějí samy. Peníze tu jsou hodně špinavé, protože nemají peněženky 
a nosí je na těle. Na jihu ostrova je největší chudoba, ale lidé jsou tu veselí, 
šťastní a dobrosrdeční. Pomalu se řekne MORA, MORA. 
Roste tu dlouhověký strom BAOBAB, který roste jakoby kořeny nahoru.  
Podle pověsti ho bůh obrátil korunou dolů, protože byl pyšný, chlubivý a závis-
tivý k ostatním stromům. Žije 500 let, ale v některých oblastech Afriky se dožívá 
5 až 6 tisíc let. 
 
 

4. Projekty 

Celoročně probíhá školní projekt Čteme dětem, tzv. čtenářský dýchánek.  
V září nám knihu Kvak a Žbluňk představil Jakub Čech. 
V říjnu nás Katka Kosmáková zavedla do Krkonoš v knize Krkonošské pohádky. 
V listopadu Vincent Foral představil  knihu Legenda o zubech kapitána Krákory.  
Leden patřil Lukáši Kvapilovi a Letadélku káněti. 
 
Čtení z knih a tematicky laděné aktivity připravují žáci se svými rodiči. 
Srdečně zváni jsou všichni rodiče. 
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Ve školní družině jsme ke každé knize vyrobili nějaký výrobek, většinou obraz, 
jen Krakonoš je „jako živý“. Všechny tyto práce dětí budou výzdobou na 
školním plese 7.2.2015, na který vás také srdečně zveme.  
 
Dvakrát ročně probíhá projekt Den otevřených dveří. Pro všechny děti, nejen 
pro naše školáky, jsou připraveny aktivity, které postupně procházejí se svými 
rodiči. 
Na podzim jste tak mnozí absolvovali „Usínání s  Karafiátem“ a můžete se těšit 
na jarní „Probuzení s Karafiátem“. Jste opět srdečně zváni v hojném počtu. 
 

5. Úspěchy 

Vlaštovkiáda 
 

1. Katka Jahodová 
2. Lukáš Kvapil 
3. Markétka Kvapilová, Petr Pelikán 
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Vyhodnocení aktivity a dodržování smluvených pravidel 
ve školní družině 
 
září 

1. Petr Pelikán  

2. Anna Kapinusová 

3. Klára Kolářová 

 

listopad 
1. Katka Jahodová 

2. Pavel Nezveda 

3. Iveta Černá 
 

říjen 
1. Katka Jahodová, Jakub Čech 

2. Lukáš Kvapil 

3. Petr Pelikán, Dominik Gábor, 

Anna Kapinusová, Iveta Černá 

prosinec 
1. Božena Jarošová 

2. Petr Pelikán, Katka Jahodová 

3. Markéta Jarošová 

leden 

1. Božena Jarošová 

2. Anna Kapinusová, Katka Jarošová 

3. Markéta Jarošová 

Malý konstruktér 
Během měsíce ledna jsme se zapojili do školní soutěže Malý konstruktér. Úko-
lem bylo vytvořit objekt ze stavebnic, které máme ve škole k dispozici. Naše 
výrobky anonymně ohodnotili rodiče, kteří přišli 20. ledna na třídní schůzky. 
Celkem se sešlo 11 výrobků od 10 „malých konstruktérů“. Rodiče měli nároč-
nou úlohu, protože hodnotili vzhled, nápaditost, technické řešení a propracova-
nost objektů. A jak to dopadlo? Zde máme seznam vítězů: 
 

1. Jakub Čech, Iveta Černá a Lukáš Kvapil – Dům rodiny Simpsonovy 

2. Jakub Čech a Vincent Foral – Závodní formule a kamion 

3. Dominik Gábor a Michal Čeloud– Kamion 
 

Gratulujeme všem statečným technikům, 

kteří se do soutěže zapojili, a vítězům zvlášť! 

6. Poděkování 

Děkujeme zastupitelstvu obce Lesonice, sponzorům, rodičům  
a přátelům školy za podporu a přízeň. 

Přejeme všem do roku 2015 jen to nejlepší a nadále efektivní spolupráci. 
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7. Různé 
Říkanka ŠD 
Do družiny chodím rád, 

každý je můj kamarád. 

S tím si hraji, s tím rád cvičím, 

po nikom se neopičím. 

Aby byla pohoda, 

dodržuji pravidla. 

 
Vylušti vzkaz psaný morseovkou 

 
_/_ _ _/_/_ _ _/ 

 
. _ _ _/./ 

 
. . . ./._ . ././_ _/ _ . _ _/_ _ . ./_ . .// 

 
Nakreslíš? 
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Napiš svůj nejoblíbenější jídelníček na celý den 
 

snídaně 
 

svačina 
 

oběd 
 

svačina 
 

večeře 
 

 

Mandala – vymaluj podle své fantazie 

 

 
 

Pf 2015 


