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Vážení rodiče, 
měsíc prosinec byl pro nás měsícem tvoření. Školní družina se nám takřka proměnila ve výtvarnou dílnu. 

E.H.

Adventní věnec – naše ruce, jedna vedle druhé, všechny pospolu.

Adventní kalendáře
K výrobě jsme využili odpadový materiál 
– lepenkové krabice a obaly od balených 
čajů.  Dále  bylo  potřeba  lepidlo,  nůžky 
a pár barevných papírů. Každý si vyplnil 
kalendář  podle  svého  gusta.  Sladkosti 
nyní rychle ubývá... 
Stromový adventní kalendář máme také 
na tabuli u vchodu do družiny. Každý den 
při cestě z oběda lepíme po celý prosinec hvězdičky.

Mikulášská nadílka
proběhla 5. prosince v ŠD. Za okno nám všem Mikuláš nadělil perníčky a samolepky s Panem Klubíčkem.

Čertí rojení
Na besídku si moho dětí přineslo kostýmy. Jediný anděl mezi více než čtyřiceti čerty. Spojili jsme se obě 
družinová  oddělení.  Starší  děti  pro  nás  přichystaly  čertovsko-mikulášský  přednes,  společně  jsme 
si zazpívali a zatančili.

Veselí čertíci
Veselí čertíci nám vznikli pod rukama téměř sami, rychle a jednoduše. Pomačkat černý papír bavilo úplně 
všechny. Přilepit tři červené trojúhelníky a dvě malá kolečka byla hračka.

Vánoční andělé 

Tradice Vánoc ve vyškovském muzeu
V pátek 13. prosince jsme se vypravili na výlet v čase. V Muzeu Vyškovska ve Vyškově jsme shlédli výstavu 
Tradice Vánoc, která nás navrátila na přelom 19. a 20. století. Viděli jsme vánočně vyzdobenou měšťanskou 
a venkovskou domácnost a dárky pod stromečkem, ze kterých se radovaly děti před více než sto lety.

Procházky Drnovicemi
Celý podzim nám počasí přálo. Každý den jsme trávili  minimálně hodinu 
venku. Ani jeden den jsme nemuseli kvůli dešti nebo jiné nepřízni počasí 
zústat v družině. K tomu bylo navíc teplo a tak jsme až do konce listopadu 
využívali  dětská  hřiště.  Zima  však  už  udeřila  na  dveře  a  tak  chodíme 
na procházky Drnovicemi. Využíváme  reflexní vesty.
Velice často míříme na Trávníky a Dombas. Už několikrát jsme se nechali 
pozvat od Danielky na Betlém, který vyrobila s rodiči. Nainstalovali jej do předzahrádky svého domu.

Dárky
Také v ŠD jsme psali dopis Ježíškovi. Přikládám jej jako přílohu tohoto čísla Zážitkových listů. „Milý Ježíšku...“

Vánoční besídka
Ježíšek dopis obdržel a potěšil nás mnoha  dárky pod vánočním stromečkem v družině, které uschoval 
do velikého pytle. Děti se nemohly dočkat, až pytel rozbalí.. Našly v něm několik lopat na sníh, plátěný 
stan, lepenkový prodejní stánek, míčky a pálky. Všichni potřebovali všechno :o)
Součástí naší besídky byl  vánoční houslový koncert, který si pro nás připravil František. Zahrál vánoční 
písně a koledy, pro velký úspěch musel své vystoupení zopakovat. Také jsme si přečetli  Vánoční knížku 
a dozvěděli se příběh o Ježíškově narození. Mikimu, Onrovi, Leničce a Evičce děkujeme za přinesené cukroví!

Prosincoví oslavenci

 

Sněhové vločky – stále si užíváme jen ty papírové.

Výlety Pana Klubíčka
Zdá se, že Panu Klubíčkovi se daří. S Františkem a Mladými Orly si povyrazil hrát kuželky:  „Kdo by si  
myslel, že se Pan Klubíčko po náročném pátku prospí a polenoší, tak se velmi mýlí. Ráno byl čilý velmi  
brzy...“ . S Bárou vyrazil do lesa:  „V sobotu jsme se po obědě vydali s Panem Klubíčkem do lesa na  
dlouhou procházku. Šel s námi i náš pes Rony. Pořád Pana Klubíčka očichával, ale naštěstí ho nechtěl  
ochutnat...“ s Petruškou mlsal dobroty na oslavě „...Hurá, hurá, máme venku sníh. Máme radost já i Pan 
Klubíčko, konečně jsme se dočkali. … Po obědě odjíždíme na narozeniny babičky do Krásenska, kde si  
užíváme oslavu až do večera. … Dostal od mamky šálu, aby se nenachladil.“

Přejeme radostné Vánoce a šťastný nový rok!
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