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Prosinec ve školní družině –  

 I. a II. oddělení  

 

 Nebyl by to začátek posledního 

měsíce v roce, kdybychom si nepovídali 

o Mikuláši, který přináší dětem mnoho a 

mnoho dobrůtek. Někomu sladké, 

někomu zdravé. Také jsme vyráběli 

Mikulášskou botu, do které si děti 

kreslily, co by v ní chtěly najít, jiní ji 

vyrobili jen tak. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na Mikulášovy věrné 

pomocníčky – anděla a 

čerta. Jiní zase 

malovali krásné peklo a 

hříšníky v něm. Někteří 

vyprávěli, jaké to bylo 

tuto trojici potkat. A 

ani paní učitelka na 

Mikulášskou tradici nezapomněla, a proto všechny 

děti, které ten den byly v družině, dostaly balíčky 

s dobrotami a uhlím, protože každý z nás občas 

trošičku zazlobí.  

 A pak už 

jsme se začali těšit na nejkrásnější svátky v roce a 

vyráběli jsme věnce a svícny. Kromě toho, že jsme 

si jich pár nakreslili, také jsme si povyprávěli o 

tom, proč je vůbec máme a proč se tato tradice stále 

drží. Také jsme malovali vánoční dekorace, nebo 

spíše vánoční ozdoby, dárečky – na které se všichni 

těší, svetry s vánoční tématikou a hlavně 

stromečky.  

 Některé děti vyráběly i přáníčka pro 

zaměstnance školy. A myslím, že byly moc 

šikovné. Všechny si zaslouží pochvalu. 
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Samozřejmě jsme si také povídali o vánočních zvycích a tradicích. Některé 

z nich děti znaly, jiné pro ně byly 

novinkou. Ale slíbily, že si je 

zapamatují, nebo některé i doma 

vyzkouší.  

Velmi důležitý v prosinci je 

sníh. I my jsme se ho dočkali a 

děti si ho moc užily. Bohužel nám  

dlouhou nevydržel. Některé se 

koulovaly, jiné stavěly iglú, nebo 

se klouzaly. 

 Byl to náročnější měsíc, 

protože druhá paní vychovatelka 

nám onemocněla, ale díky snaze všech, kterým děkuji, jsme to společně zvládli.  

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a mnoho zdraví štěstí a úspěchů  

v roce 2018. 

  Kateřina Levíčková 


