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DIVADLO KOLEM V MŠ – 8. 10. 2016 

V úterý 8. listopadu přijel do školky principál Tomáš Stolařík s divadlem KOLEM a dobrou radou 

„Kamarádství nad zlato“. Děti si zopakovaly, jak se mají k sobě chovat kamarádi, co naopak si nejlepší 

kamarádi nedělají.  

Všude dobře, doma nejlíp - přísloví, které dětem medvídek Snížek a Honza připomněli. Procestovali spolu 

Jižní pól, mořskou pláž, ale zjistili, že jim je nejlépe doma v chaloupce u rybníka. 

 

    

 

NÁVŠTĚVA DIVADLA DOKOLA – 10. 11. 2016 

Loutkové divadlo DOKOLA s loutkohercem Petrem Hrošem nás navštívilo ve čtvrtek 10. listopadu                  

s pohádkou - Dobrodružství lesního skřítka Kuka. 

Kdo je Kuk? Malý lesní skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože se narodil ze ztraceného 

kukaččího vajíčka, dostal jméno Kuk. A není to skřítek ledajaký, na své první cestě potká spoustu kamarádů, 

kterým vždycky rád pomůže. I když je malý, tak odvahy má za tři a dobré srdce k tomu. Spolu s lesními 

zvířátky přemůže medvěda, zloděje oříšků. Nakonec si všichni užijí krásný sváteční den. 
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DRUMBENY VE ŠKOLE – 14.11.2016                      

 

Co jsou drumbeny, zajímalo mě, když nám bylo nabídnuto vystoupení. Sedla jsem 

k PC a vyhledavač Google nezklamal.  

Drumben je originální český výrobek. Projekt muzikanta, experimentátora a lektora Zdeňka Rollera                          

s názvem DRUMBEN. Originální ekologický buben a sedák v jednom, který si můžete sami pomalovat, 

rozeznít v různých velikostech a vdechnout mu svou rytmickou duši. Pan Roller pořádá výukové a zážitkové 

programy pro školy, firmy a širokou veřejnost.  

Drumben patří mezi kreativní a výukové hračky. Podporuje kreativitu, prostorovou představivost, jemnou             

i hrubou motoriku, rozvíjí rytmické schopnosti. Lze jej využít na mnoho způsobů – stolek, sedák, rytmický 

nástroj, úložný prostor… 

Děti si tuto hodinu hraní na „hudební nástroj“ nesmírně užily. Určitě si dovedete představit cca 40 dětí, jak 

s radostí bubnují do rytmu i mimo rytmus. 

Určitě napište Ježíškovi o skvělý dárek. Budete mít doma veselo a zapojí se celá rodina. 

 

                                    Alena Dvořáková                          

 

 

 


