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Prosinec ve školní družině 

 

 
 Je prosinec a vrabec prosí, 

 mějte lásku v duších 

 a listonoši klapky nosí 

 na promrzlých uších. 

 

 

Co se nám povedlo? 

 

- čert, Mikuláš a anděl – za krásné obrázky chválíme A. Kubátovou a T. Schořovou 

- Mikulášská bota – ta se nejvíce povedla N. Krtové 

- betlém – chválíme M. Koštu, D. Mychajlyka a M. Kroupu 

- vánoční kapřík jako přání na štědrovečerní stůl se nejvíce povedl R. Švábové a  

   M. Hlavínové 

- voňavý pomeranč s hřebíčkem provoněl celou družinu – chválíme  

  N. Šimánkovou 

- svícen z jablíčka a sušeného ovoce potěšil některé rodiče, ale i p. ředitelku a  

  p.  zástupkyni (chválíme děvčata z 1. třídy) 

- poděkování A. a P. Viktorové za krásný perníkový stromeček, který samy    

  upekly a nazdobily 

 
 Bez vánočních koled a písní to nejde. Dětem se nejvíce líbila píseň Rolničky, rolničky, a 

tak jsme si ji rádi společně zazpívali. 

 

 Krásné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce 2017 přeje všem vychovatelka Vlaďka a 

celé 1. oddělení. 
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Druhé oddělení začínalo přípravou na Mikulášskou 

nadílku. Čerty, anděly a Mikuláše jsme nejen 

malovali, ale vyráběli jsme je i z papíru. Největší 

úspěch měli čertíci a andílci. Nejkrásnější postavičky 

vyrobily K. Řandová a N. Poskočilová. Chválíme.   

 

 

 

 

 

  

          

 S 1. třídou jsme vyzkoušeli školní kuchyňku a 

společně jsme připravili jeden druh cukroví, který nám 

pak hodné paní kuchařky upekly. Prvňáky pečení moc bavilo a hned se zajímali, kdy půjdeme do 

kuchyňky příště. Šikovní byli úplně všichni.   

 A pak už veškerá činnost směřovala 

k nejoblíbenějším svátkům v roce, k Vánocům. 

Vyráběli jsme zvonečky, kapříky, vločky, … 

Nezapomněli jsme ani na zaměstnance školy, pro 

které jsme připravili vánoční přáníčka. Připomněli 

jsme si vánoční tradice a zvyky, povídali si o tom, 

jak to chodí u dětí doma. Skoro každý se také 

pochlubil tím, co si přeje od Ježíška. Ježíšek 

naděloval i ve školní družině. Děti dostaly celou 

řadu hraček (stolní hry, traktory, stavebnice…). 

Děkujeme tak Spolku rodičů, který poskytl 

finanční prostředky. Děti se mají po prázdninách 

opravdu na co těšit. 

 Celé 2. oddělení Vám přeje krásné a pohodové svátky vánoční a mnoho úspěchů v roce 

2017. 

Vl. Kouřilová, K. Levíčková 

 

 



 


