
Školní družina
             speciální příloha časopisu SPORŤÁK O čem bude řeč???

CO ?      Naše školní družina.

 KDY ?   Denně od 630 do 1630 hodin.

  KDE ?   V 5 odděleních : u Berušek, Čtyřlístků, Kytiček, Sluníček a Motýlků.

   JAK ?    Vesele, zábavně, soutěžně, hravě, kamarádsky.

    PROČ ? Do školní družiny chodím, protože :

              - tam máme kamarády

              - zpíváme s kytarou

              - hrajeme kopanou

              - chtějí to rodiče

              - každý den se učíme hru

              - můžeme se válet na koberci 

              - naši mě nemají kam dát 

              - hezky tam vyrábíme 

              - je tam veselo

              - „ furt “ vymýšlejí zajímavé akce

              -  jsou tam výlety

              - raději bych byl doma

              - společně zdobíme třídu a školu 

vybráno z odpovědí našich dětí

Milí čtenáři časopisu Sporťák,

Chtěla bych  vám napsat o družinovém dnu 
plném legrace. Byl to návštěvní den. Začalo to 
takhle, dostali jsme velitele a šli jsme seřazení 
do dvojic. Nejdříve jsme šli do oddělení KYTI-
ČEK. A tam jsme hráli hru na kouzelný sáček. 
Potom jsme šli do oddělení MOTÝLKŮ. Tam jsme 
sportovali s míčem a házeli jsme do basketbalo-
vého koše. Všichni jsme se vystřídali a šli jsme 
dál do BERUŠEK. A tam jsme dostávali různé 
otázky. A pak jsme odešli do ČTYŘLÍSTKŮ. Tam 
jsme hráli hry a také tancovali. A potom jsme 
se zase vrátili do našeho oddělení SLUNÍČEK. 
Hezky jsme se vyřádili a moc se nám to líbilo.                                                 

Karolína Škrabánková 

www.7zskolin.cz



Sporťák -příloha jak to vypadá u nás v družině

Zvláštní sportování

Milí sporťáci,

Rád bych vám napsal o velmi zvláštním sportování. Bylo vese-
lé a všechny děti celé školní družiny se při něm vyřádili. Soutě-
žilo se s míčky. S míčky malými, velkými, tlustými a tenkými. Byly 
tam snad všechny míče, které znám. Soutěží bylo také hodně, hlavně 
byly některé dost legrační. Také jsme si museli dost pomáhat, když jsme 
chtěli vyhrát. Naštěstí jsme všichni dostali diplom s pejskem.

David Růžička

Čtení pro sportovce i zpěváky...

Čas, který zbýval do Vánoc, se strašně vlekl. Nemohli jsme se dočkat Ježíška. Vy-
mysleli jsme si tedy vánoční zpívání na schodech. Zpívali jsme 
pro rodiče, babičky, dědečky, strýčky i tetičky. Vlastně jen pro 
ty, kteří si udělali čas a přišli si nás poslechnout. Připravili jsme 
si spoustu koled a vánočních písniček. Zpívali jsme, jak nejlépe 
jsme uměli. Moc jsme si všichni přáli, aby se písničky líbily. A 
také aby brzy přišel Ježíšek.

Kamila Kleiberová

   Berušky

My jsme malé berušky.

Na oběd chodíme ,předtím se ale učíme.

Po obědě kreslíme,vyrábíme,posloucháme pohádku.

Pak si jdeme hrát,třeba se i koulovat.

D.Havlina

M.Dvořák

J.Hovorka Papírový drak

Na nebi je mrak, kouká na něj drak.

Kouká, kouká nahoru, někdy koukne i dolů. 

Mrak se na něj zlobí, že drak jen na něj civí. 

To je konec básně a drak už  zase žasne.

                             Anna Šindelářová

Bejk

Na louce je tráva,

pase se tam kráva.

A za krávou bejk,

bude z něho stejk.

  Lukáš Provazník

Kos

Kose,kose černý ptáku,

Co to neseš v tom zobáku?

„Nesu,nesu žížalu,

plazila se pomalu!

Plazila se tiše,

teď mi leží v břiše“.

David Růžička



Sporťák -příloha jak to vypadá u nás v družině

Jak jsem dostala nového kamaráda

      Jednou jsme byli v útulku a viděli jsme tam jedno štěně. Moc se mi líbilo, ale ma-
minka mi ho domů nevzala. Doma jsem maminku přemlouvala, až se mi to podařilo. Šli 
jsme tam druhý den, ale štěně tam už nebylo. Kdo si ho asi mohl vzít? U koho asi teď 
bydlí to štěně? Byla jsem smutná  a brečela jsem jako želva.

     Když jsme přišli domů, čekalo na mě v proutěném košíku překvapení. Štěně 
z útulku. Mám nového kamaráda. Mám ho moc ráda. Dávám mu jíst a chodím s ním na 
procházku. Také se s ním každý den mazlím.

Hana Kiššová

Hory

Hory jsou krásné a 

můžeš o nich psát básně.

V létě,na jaře,v zimě,

vždycky je tam něco pro mě.

Lyže,sáně,sníh,

v létě květy na svazích.

Kryštof Vinklář

Abeceda

Abeceda to je věda.

Bez ní se nic dělat nedá.

Ani číst, ani psát

a tak se uč hláskovat.

Lucka Vlasáková

O prázdninách

Jedu na hory,

to budou horory.

Až mrazík zamrazí,

utrpím úrazy.

Daniel Koubský

Družina

Družina je hezká

Půjdeme do ní dneska

Půjdeme do ní s dětmi

A budeme si hrát

Taky dobře pracovat

Až si pěkně pohrajeme

Z družiny zas domů jdeme.

Havlina Dominik

Liška

Sedí liška pod dubem,

hraje karty s holubem.

Holub jí furt poráží,

liška na něj doráží.

Karolina Škrabánková

Den otevřených dveří

Když den otevřených dveří byl

v družině se nikdo nenudil.

Chodili jsme po návštěvách - Kytičky, Sluníč-

ka, Čtyřlístky, Berušky, Motýlci. Všichni vítali 

nás vesele a nám bylo dobře. Děti v družině 

soutěžily, sportovaly, tancovaly a každý si přál, 

aby návštěvní den byl dál.



 Skok do nového roku J 

Ve školní druži-

ně jsme skákali do 

výšky. Byl to skok 

do Nového roku. 

Zúčastnili se žáci 

první až třetí třídy. 

Do finále se probojo-

vali Michal Vavřinec, 

Honzík Brdíčko a já. 

Měl jsem kliku, že 

jsem vyhrál. Skočil 

jsem 105cm. Akce 

se zdařila!

Jirka Hanuš

Herčík Vojtěch

Naše škola Naše třída

Závěrem

V dnešní příloze jste si přečetli příspěvky dětí školní družiny. Tyto články jsou sou-
částí dubnové akce „Malý spisovatel“. Tuto soutěž přijdou v dubnu vyhodnotit dětem do 
školní družiny členové redakční rady Sporťáka.

 Různé zábavné akce pořádají vychovatelky pro děti každý měsíc. Jako třeba 
v březnu to byla gymnastická soutěž. Zúčastnilo se jí 80 dětí v 5 družstvech a také 
český reprezentant ve sportovní gymnastice mužů Martin Růžička. Ten dětem předvedl 
cvičení prostná a na kruzích. Pak s dětmi pobesedoval, rozdal diplomy a povzbudil je 
k dalšímu cvičení. 

 Všichni už se těšíme na květen, kdy podnikneme „Výlet za dobrodružstvím“.


