
  

 

I.ÊročníkÊI.vydání 

ZáříÊ2022 

Vítejte u prvního vydání školního 
družinového časopisu. Jelikož náš  
časopis nemá ještě svůj název, 
chtěli bychom Vás požádat o  
návrhy. Budeme rádi za každý 
originální nápad a věříme, že  
bude z čeho vybírat.   

Děkujeme   

školní družina 

 

Své návrhy zasílejte na stovickova@zsjeseniova.cz 
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Činnos ÊvÊodděleníÊ1.A 

V našem oddělení si rádi malujeme, hrajeme si se 
stavebnicí i trávíme čas venku. 

Naše 3D hrady se nám moc 
povedly.  
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ÊOdděleníÊ2.CÊnaÊdopravnímÊhřiš  

Dne 7.9. navš vilo oddělení 2.C „dopravko“. Využili jsme  
všechny prostředky, které tam byly. Byla veliká sranda jezdit 
na kolech, koloběžkách i malých odrážedlech. Něco jsme se 
přiučili a hlavně jsme si to užili.  
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DenÊčokoládyÊvÊdružiněÊ2.B 
13.9. Mezinárodní den čokolády 

Jak fungují naše smysly, když máme zavázané oči? 
Paní vychovatelka Štěpánková si pro dě  připravila 
malou ochutnávku. Každý dostal kos čku čokolády a měl 
uhodnout jaká to je příchuť. Typů bylo hodně. Dě  ovšem  
netušily, že každý dostal stejnou „čokošku“. Na závěr si dě  
pochutnaly na další čokoládě.  
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Tajenka 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Vytvořili: Noelle, Jaroslav, Anička a Emily z 2.C 

Tajenku  přem
alujte a odevzdejte T.Šťovíčkové. Prvních 10 získá odm

ěnu. 
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BeachÊvolejbalÊsÊMirkouÊJozovou 
Dokud bylo pěkné počasí, chodili 
jsme na beach volejbalové hřiště 
hrát přehazovanou. Dě  to moc 
bavilo a brzy se naučily míč házet i 
chytat. Doufáme, že ještě bude 
babí léto a my si to ještě užijeme.  



7 

 

DravciÊveÊškolníÊdružině 

14.9. nás navš vil ve školní družině 
úžasný sokolník pan Adámek (Dravci 
v akci z Vavřince), který s sebou     
přivezl různé druhy dravců. Všem se 
nám to velice líbilo. Dravci si dokonce 
i odpočinuli na pár hlavách svých  
diváků. 

-OREL SKALNÍ 

-POŠTOLKA OBECNÁ 

-SOKOL STĚHOVAVÝ 

-KÁNĚ LESNÍ 

-KÁNĚ HARRISOVA 

-VÝR VELKÝ 

-SOVA PÁLENÁ 

-KULÍŠEK NEJMENŠÍ 
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DravýÊkvíz 

 

1. Kolik kg váží Orel skalní? 

a. 10kg 

b. 5kg 

c. 15kg   

2.Jakou potravu loví Výr velký? 

a. holuby 

b. kosy 

c. ježky 

 

3. Proč byli ptáci uvázaný? 

a. aby neuletěli 

b. aby si navzájem neublížili 

c. aby nespadli na zem 

4. Kdo se stará o dravce a sovy? 

a. sokolník 

b. pošťák 

c. policista 

5. Jaká je nejmenší sova v ČR? 

a. Kulíšek nejmenší 

b. Výr veliký 

c. Sova pálená 
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MalujemeÊsovičky 

Sovičky 1.C 

Sovičky 2.A 
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TvořeníÊvÊdružině 

Oddělení Maryny Pidmalivske  odstartovalo školní rok 
mandalovou malbou.  
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DružinovéÊkuchtění 
2.C odstartovala svůj projekt 
LETEM SVĚTEM ve Francii.  

Co vás napadne, když se řekne 
Francie? Nás  napadly  teplé 
croissanty a bagety s dobrou 
pomazánkou.  

Bon ape t! 
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Oddělení Jany Laštovičkové přivolalo 
podzim pomocí barev. Víte, jaké barvy? 
Podívejte se na fotku a hlavně se běžte 
projít ven dýchat čerstvý vzduch. 

 

Je libo účes?  Není nutno chodit ke kadeřnici. Dívky z 2.B se o své 
chlapce starají velice pečlivě. Zásluha se musí nechat i chlapcům, 
kteří  si nechali dívkami vytvořit vlasové ježky.  

Podzime vítej i u nás. 

VítámeÊpodzim 
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KinoÊAeroÊ-ÊÊProměna 

Z důvodu voleb na naší škole, jsme 
se rozhodli 23.9. vyrazit do        
nedalekého kina Aera.  Animovaná      
pohádka se jménem „Proměna“ se 
nám všem velice líbila.  
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VýrobkyÊprvňáčků 
DubínekÊ-Ê1.A 

OvoceÊ-Ê1.B ÊÊVčelkyÊ-Ê1.C 
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JakÊseÊtoÊmaluje? 

VÊprvnímÊdíleÊsiÊzkusímeÊnamalovatÊslonaÊaÊsovu.Ê 
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Informace 
OdděleníÊškolníÊdružiny 

1.A , 4.C Elen Soukopová  - soukopova@zsjeseniova.cz 

1.B , 4.C Ilona Kramlová  - kramlova@zsjeseniova.cz 

1.C Adéla Ballon-Mierna  -  ballon@zsjeseniova.cz 

2.A Eva Mrázková   - mrazkova@zsjeseniova.cz 

2.B Kateřina Štěpánková  -  stepankova@zsjeseniova.cz  

2.C Tereza Šťovíčková   - stovickova@zsjeseniova.cz  

3.A, 5.A Jana Laštovičková  - lastovickova@zsjeseniova.cz  

3.C,  5.B Maryna Pidmalivska  - pidmalivska@zsjeseniova.cz  

4.A, B, C Miroslava Jozová  - jozova@zsjeseniova.cz 

 

OdchodyÊdomů 

Po obědě– ves bul 

13:15 –1.třídy ves bulem 

13:30– 2.třídy ves bulem 

13:45– 3. třídy ves bulem 

14:00 - 4.-5. třídy ves bulem 

 

15:30 ves bulem 

16:00 ves bulem 

16:30 ves bulem 

17:00 ves bulem 

17:30 ves bulem 


