
ÚNORÚNORÚNOR1.ODDĚLENÍ1.ODDĚLENÍ1.ODDĚLENÍ

 
 

Únor již tradičně patří Masopustu. I v našem oddělení jsme si o
Masopustu povídali a vyrobili si moc pěkné masky. Také se z nás na

chvíli stali tajní agenti, kteří identifikovali hledaného recidivistu.
 

Začali jsme číst knihu Medovníček a Barvínek, ze které jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých věcí o přírodě a zvířatech. A zvířátka

nás proto provázela celým únorem. Glazovali jsme v DDM náš
vyrobený keramický tužkovník SOVU, z papírových sáčků jsme

vytvořili SYSLA a olejovými voskovkami nakreslili krásné střapaté
opeřence PTÁČKA a PŠTROSA. Vyslovit slovo PŠTROS byl pro některé
velký oříšek a co teprve jazykolam ,,Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli

do pštrosačárny.” 
S jazykolamy jsme si zazpívali také známou píseň JAZYKOLAMY.

 
Některé děti si vyrobily krásné záložky do knihy.

 
Už se těšíme, co nám přinese měsíc březen :) 

 
 
 
 
 

Andrea Šimůnková
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Ivana Veselá

V únoru jsme navštívili Muzeum Českého krasu, kde pro nás připravili
edukační program s názvem „Na dno pradávných moří.“ Žáci zde
zjistili, že na Berounsku bývalo moře, dozvěděli se jak vzniklo a

zaniklo, poznávali trilobity a dokonce měli možnost vytvořit si svůj
vlastní trilobití otisk. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli historické

fotky Berouna.
 

Tradičně jsme také v únoru navštívili Městské kino a po zhlédnutí
filmu k němu nakreslili obrázky. V našem oddělení jsme si hráli se

stavebnicemi, vyráběli žirafy z překližky, cvičili, tančili na hudbu,
vymýšleli vlastní texty k písním a skládali básničky. O jednu takovou

básničku se s Vámi podělíme.
 

Kamarády máme rádi,
to je hezké sluníčko.
Kdo se nikdy neučiní,

to je naše zlatíčko.
 

Složily dívky z našeho oddělení.
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Ladislava Komendová

V únoru jsme se s dětmi z 3. oddělení
zúčastnili velmi zajímavého edukačního
programu „Na dno pradávných moří“ v

Muzeu Českého krasu. 
 

Povídali jsme si o vesmíru a planetách na
základě čehož děti následně vytvořily

týmy a pracovaly na projektech k
tématu. 

 
Děti také vytvářely obrázky o svých
nových mimoškolních zálibách a s
ostatními se o své výtvory podělily.

 
Přicházející slunečné dny jsme si užívali
na vycházkách a na dětských hřištích.

.
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Markéta Šírerová

V únoru jsme se dočkali několika mrazivých
dní, na které jsme netrpělivě čekali. Mráz jsme

totiž využili k experimentování. Děti
pozorovaly reakce různých druhů tekutin na

mráz, což bylo velmi zajímavé a napínavé. Děti
pokusy moc baví a vždy se na ně moc těší.

Nejinak tomu bylo i s několika experimenty se
syrovými bramborami. 

 
Ve 4. odd. družiny jsme si také připomněli
lidové tradice období masopustu. Děti si

vyrobily barevné nápadité masky a užily si
hodně zábavy a legrace na karnevalu.

 
Nezapomněli jsme ani na svátek sv. Valentýna.

Děti si vyzkoušely kreativní techniky výroby
valentýnských přání a tvorbu netradičních

vyšívaných srdíček. Únor byl na dny krátký, ale
bohatý na nové informace a zážitky.
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Šárka Tomášová

Únor nám přinesl spoustu vyžití. Při pobytu
venku jsme společně hráli hry, ze samotvrdnoucí
hmoty jsme tvořili zvířátka a vyrobili jsme si také

masky na tradiční Masopust.
To hlavní, na co jsme se ale všichni těšili, byla

akce ,,Družina má talent. ” 
Děti ukázaly spoustu zajímavých vystoupení. 

Měli jsme možnost vidět kouzelníky, tanečníky,
nadšence bojových umění, zpěváky, recitátory a
spoustu dalších talentů, a i když občas zabzučel
křížek, tak jsme si to neuvěřitelně užili. Byla to

úžasná show, kterou si určitě ještě někdy
zopakujeme.

 



ÚNORÚNORÚNOR

Únor jsme započali ve znamení svátku sv. Valentýna. Vytvořili jsme s dětmi
rodičům obrázek a ten jim předali...

Navštívili jsme opět naše berounské kino, tentokrát jsme zhlédli film
Divnosvět, který nás zavedl do tajuplného světa, kde bylo vše zvláštní a

jiné...
Také jsme zavítali do DDM na akci Tajní agenti. Hra byla pro děti velice

zábavná, procvičila postřeh, paměť a důvtip...Všichni jsme si to moc užili...
Také nám vznikají moc krásné práce jen za použití našich rukou...milujeme

barvy a jejich míchání, kdy nám vznikají nové, krásné odstíny...
Teď už se těšíme z přibývajícího sluníčka a dalšího nového měsíce...

 
 
 
 
 

6.ODDĚLENÍ6.ODDĚLENÍ6.ODDĚLENÍ

Anděla Marková
 



ÚNORÚNORÚNOR7.ODDĚLENÍ7.ODDĚLENÍ7.ODDĚLENÍ

Kateřina Srpová

Měsíc únor jsme zahájili již tradičním
Masopustem. S dětmi jsme si

povídali o tom, jak tradiční Masopust
probíhá a jaké masky mohou vidět v
masopustním průvodu. Sami jsme si
náš vlastní průvod uspořádali a děti
si na něj vyrobily své vlastní masky.

 
K svátku zamilovaných, svatému

Valentýnu, děti vytvořily svým
rodičům krásná přáníčka. Dále jsme

v tomto měsíci vytvořili hadíky ze
zažehlovacích korálků. Některé děti

si tak domů odnesly pěkně početnou
rodinku hadíků.

 
A protože se děti už nemohou dočkat

jara, namalovali jsme si krásné
sněženky ze kterých je cítit  jarní

počasí.
 

A jako vždy si ve družině užíváme
spoustu zábavy a jiného tvoření.
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Barbora Šavlová

Únor v  našem oddělení byl ve znamení svátku sv. Valentýna.
Vyráběli jsme přáníčka a povídali si o rodině. Dále jsme s dětmi

probírali tématiku ptactva v zimě. Ptáčkům jsme pak kreslili i
krásné budky. 

 
To ovšem nebylo jediné naše tvoření. Jelikož je únor časem

Masopustu, vyrobili jsme si vlastní karnevalové masky a
uspořádali si karneval. Děti si nacvičily scénku k písničce „Kola

autobusu“ při které zpívaly a tancovaly.
. 
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V únoru jsme s dětmi zažívali mnoho
dobrodružství. Na začátku měsíce jsme vyrazili do
muzea na Trilobity. Děti si mohly vyrobit sádrový

odlitek a dozvěděly se plno zajímavostí. 
 

Také jsme ve družině hodně tvořili - z korálků hady,
ze sádry zápichy, papírové masopustní masky a

malovali svou rodinu. Nejen muzeum bylo místo,
kam jsme zamířili.

Stihli jsme ještě DDM, kde jsme si zahráli na agenty
a získali odznaky. 

 
Konečně nám počasí přeje, tak se snažíme chodit
hodně ven. Nejvíce nás to baví na Městské hoře,
kde trávíme čas v lese, chodíme na procházky k

Berounce či na hřiště do Hlinek.  
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Michala Johanidesová


