
CO JE ŠKOLNÍ DRUŽINA? 

      
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, že školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.  

Co na to účastníci zájmového vzdělávání – děti navštěvující školní družinu při ZŠ Veverská Bítýška ? 

 

Vojta Kružík II.A - Družina je na odpočinek. Místo, kde si můžeme hrát. Hraju si s kamarády a nejvíc se 

mi líbí lego. 

Markéta Spurná I.A - Chodím tu, abych se naučila spoustu věcí. Nejvíce se mi líbí keramika. Paní 

učitelka nám také čte knihu. 

Karolína Vacková I.B - Družina je jako školní herna. Chodí tam mnoho dětí. Jsou tam prima učitelky. 

Hraju si tam nejčastěji s Anikou. 

Jaroslav Šimek IV.A - Družina je na odpočinek žáků a na zábavu. Rád si čtu Čtyřlístek, protože jsou ve 

družině čísla, která nemám, a jsou zábavná. 

Petra Šimková II.A - Na družině mě baví všechny akce. Ve družině se naučím spousty nových věcí. Baví 

mě dělat krupicové ptáčky! 

Tereza Sedílková II.A - Mě nejvíce tady baví kroužky lego a výtvarka. Mám tady oblíbenou hru KOLO 

ŠTĚSTÍ, protože tam ztrácíme peníze a dostáváme peníze. 

David Houdek II.A - Družina je dům zábavy. Nejvíc se těším na kroužky. V družině mám hodně 

kamarádů. 

Jáchym Pospíšil I.B - Družina je tam, kde se hraje a čeká na rodiče. Doma bych byl sám, tady hrajeme 

hry stolní. 

Coleta Krupičková II.A - Chodím do družiny, protože mě to tam hodně baví, protože je tam hodně hraček 

a protože je tam hodně kroužků. 

Anika Dundáčková I.B - Chodím ráda do družiny, protože ráda kreslím a hraju hry. Když svítí sluníčko    

a hrajeme venku, hraju si s legem. Baví mě všechno. Jsem ráda, že chodím do družiny. 

Tereza Lajcmanová II.A - Do družiny chodíme, protože když nikdo není doma, abychom měli kde být. 

Baví mě - kreslit, protože mi to rozcvičuje ruku, líbí se mi hrát na zvířátka, hrát hry, jezdit na autíčku          

a vyrábět. 

Jaroslav Zduba III.A - Družina je moc zábavná. Mám v ní hodně nových kamarádů. Některé pátky máme 

celodružinové akce. Družina má i kroužky např. lego, pohybové hry, keramiku apod. Družina mě baví, 

protože je tu spousta her. 

Klára Pavlíčková III.A - Družina je pro ty, kterým po obědě nepřijde rodič. V družině se mi líbí. V družině 

si hrajeme, já si také ráda čtu časopisy a ráda maluju. Často vytváříme různé věci třeba ptáčka 

Jarabáčka. Skládáme si písničky a básničky. V družině jsou družinové akce např. Masopust, Hledání 

pokladu, Uspávání broučků, Týden bezpečnosti a jiné. Takové akce jsou príma. Taky tu jsou kroužky: 

lego, výtvarka, keramika, kašpárek. Kašpárek je dramatický kroužek a moc mě baví. Jsou tady stolní hry 

atd. Taky si tu můžete vyrobit třeba rybičku nebo chobotnici. Děláme tady výstavy ptáčků, sluníček, 

broučků atd. Je tady prostě spousta činností. 

Nikol Novotná, Karolína Špačková VI.A - Družina bylo dobré využití volného času. Nejvíce se nám líbily 

celodružinové akce a pobyt v družině s kamarády. Naučily jsme se zde spoustu věcí a ani kapku 

nelitujeme toho, že jsme navštěvovaly školní družinu. Chodily jsme do družiny, protože naši nebyli doma, 

ale vyplatilo se to!!! Chodily jsme tam 5 let!!! 


