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Milí rodiče, 
přeji vám krásný vánoční čas a posílám prosincové Zážitkové listy. E.H.

Milá návštěva
V listopadu jsem si odskočila na nemocenskou. Velkou radostí pro mě byla návštěva dětí ze ŠD s paní 
vychovatelkou Jankou Holubářovou. Děti zpívaly a podarovaly mě pěknou hromadou malovaných obrázků.

Žonglérská dílna
Ve školní družině jsme s radostí přivítali  Dominika Grohmanna, mistra ČR v žonglování s kužely. 
Dominik předvedl v Sokolovně dětem žonglérské vystoupení a připravil žonglérskou dílnu. Děti si mohly 
vyzkoušet, jak se žongluje s míčky. Ochutnávku mistrovského žonglování můžete také shlédnout, a to na 
webových stránkách www.dominikgrohmann.cz 

Na svatou Kateřinu
Na svatou Kateřinu, schovejte se broučci pod peřinu. Děti prvních tříd společně s dětmi ze školní družiny se 
s     lucerničkami a lampiony   vypravily na večerní procházku Drnovicemi, aby uspaly všechny drnovické broučky.

Bylinný záhon
Před zimou bylo potřeba  zakrýt některé bylinky na záhonu před školou. Děti pomohly paní Kunhartové 
nanosit chvojí před školu. 

Sypeme ptáčkům
Pan učitel Petr Mach, společně se žáky z druhého stupně ZŠ, pro nás vyrobili krmítko pro ptáčky. Krmítko 
na naše přání instalovali pod družinová okna. 

Narozeninový kalendář
V  listopadu  a  prosinci  oslavili  ve  školní  družině  narozeniny  Davídek  s  Ondrou,  Lucka  s  Barunkou, 
Pan Klubíčko, Honzík a Lukášek. Kdo bude slavit příště víme naprosto přesně. Máme již hotový a vyvěšený 
narozeninový kalendář. Zobrazených je dvanáct malých dortíků se svíčkami. Každý dort představuje jeden 
měsíc v roce, každá svíčka nese jméno oslavence. Po Novém roce oslavíme jako první narozeniny Pepíka.

Pejsci
Ve školní družině jsme měli pejskovou návštěvu. Lukášek se nám pochlubil šestinedělními štěňátky.

Co mám v přírodě nejraději
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže. Děti namalovaly krásné obrázky. V kategorii dětí prvních tříd uspěli 
za ŠD  Štěpánek Pastorek a Amálka Kalábová. Z vydařených dílek byla uspořádána výstava v kulturním 
domě. Ceny pro výherce byly předány na Předvánočním setkání.

První sníh a mráz
Na začátku prosince jsme ve školní zahradě rychle využili první sníh.

Adventní domečky
V adventní době jsme si okenní parapety vyzdobili  adventními kalendáři. Každý si ten svůj naplnil dle 
svého gusta a odnesl domů.

Mikulášská besídka
 V ŠD jsme zažili čertí rojení i mikulášskou nadílku.

Vánoční přání
Vánoce, Vánoce přicházejí  oznamovaly děti  zaměstnancům školy.  Štěstí,  zdraví  a veselé vánoční  hody 
popřály děti ze ŠD paním kuchařkám, uklízečkám, panu školníkovi, panu řediteli i svým paním učitelkám.

Vánoční besídka
proběhla ve čtvrtek před vánočními prázdninami. Přečetli jsme si pohádku o opuštěném vánočním stromku 
a při té příležitosti jsme jeden takový opuštěný papírový nazdobili papírovými ozdobami. Pod stromečkem 
děti našly spoustu dárků. 

Nové hračky
Nové hračky z vánoční nadílky udělaly dětem radost převelikou. 

Procházka k Betlému
Tradičně jsme se vypravili podívat na Betlém k Maršálům.

Vánoční tvoření
Tvořili jsme netradiční vánoční přání. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Nástěnka před jídelnou: Máme hotovo.

– Návštěvy Pana Klubíčka: Pan Klubíčko už druhý měsíc navštěvuje vaše domácnosti. O tom, jak se 
vám podařilo Pana Klubíčka zabavit se dozvíte v příštích Zážitkových listech. Vánoce a Silvestra bude Pan 
Klubíčko oslavovat v ulici U potoka a blízkém okolí, jelikož zde bydlí dětí ze ŠD nejvíce.

– Spolupráce s rodiči: Ráda bych vám touto cestou poděkovala za  
spolupráci, kterou jsme úspěšně navázali. Stromečky z pěnové hmoty 
mohly vzniknout díky paní Lence Rozehnalové, lepenku na adventní  
domky nám přivezl pan Honza Kylián. Stále nosíte papíry na tvoření, 
za ty nyní děkuji především paní Heleně Hrubé. Paní     Jitce Tiché   patří 
velké díky za papírové vločky na zdobení.  Pan Vlasta Kučera nám  
přivedl  ukázat  štěňátka,  děkujeme.  K  tomu přidávám poděkování  
paní     učitelce Marušce Jůlinkové   za dvě krabice hraček pro děti.

 Do nového roku 2015 vám přeji za celou Školní družinu pevné zdraví, spokojenost a veselou mysl.
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