
Pestré září ve školní družině 

Letošní školní rok nám začal pestře. Každý týden jsme zažili něco nového… 

Hned 2. a 3. září jsme s dětmi navštívili interaktivní výstavu Ptačí hrátky  

a Ekobesedu v Centru 4all. Děti měly možnost zahrát si stolní výukové hry 

s ptačí tématikou, vyluštit hádanky, prohlédnout různé knihy i atlasy, hledaly 

schované obrázky ptáků, viděly divadélko o vlaštovce, poslouchaly zvuky ptáků 

a mohly si i papírové ptáčky vyrobit či vymalovat ptačí budku. Také jsme si 

povídali o přírodě a odpadech. 

Ve čtvrtek 9. září pořádala naše škola piknik v zámeckém parku. Děti, rodiče  

i pracovníci školy se mohli neformálně setkat, popovídat si, seznámit se  

a zakousnout různé dobroty, které si každý přinesl. Kdo chtěl, mohl si půjčit  

různé herní či sportovní pomůcky, nebo si jen tak užít slunečné počasí. 

15. září bylo dnem pořádně nadupaným. Jednak bylo slavnostně otevřeno 

Oranžové hřiště ČEZ, jednak proběhlo tradiční Dýňobraní ve školní družině. 

Hřiště děti užívají už rok, ale kvůli Covidu jsme ho nemohli dříve slavnostně 

uvést do provozu.  Hřiště zafinancovala Nadace ČEZ, Město Valtice, Mauting  

a manželé Horákovi. Otevření se zúčastnila a pásku přestřihla paní Štefánková 

(Nadace ČEZ) a Horáková, za město Valtice paní Režňáková s panem Nedělou, 

ředitel ZŠ Josef Vališ a děti ze školní družiny. Pod pergolou bylo přichystáno 

pohoštění zajištěné paní Horákovou. Děkujeme všem! V průběhu odpoledne se 

na hřiště přišli podívat i rodiče, prarodiče či kamarádi našich dětí. 

S vyřezáváním a zdobením nám opět pomohli žáci vyšších ročníků v rámci 

pracovních činností a někteří rodiče. Dýně pak těšily místní i přespolní na 

Vinařském náměstíčku u Valtického Podzemí. 

V průběhu 20. a 21. září jsme se s dětmi ze všech oddělení ŠD zúčastnili besedy 

o zdravé výživě a pohybu v Centru 4all. Děti byly pozorné, některé se 

v problematice velmi dobře orientovaly a paní lektorka byla příjemně 

překvapená, jakým sportům se některé naše děti věnují. 

Za ŠD R. Trojanová 

 

  



 

 



 


