
Ze školní družiny – listopad 2019  
 

Ve třídě jsme nedočkavě očekávali příjezd svatého Martina na jeho bílém koni. Letos 

se opozdil o jeden den. Příběh o vojákovi a jeho plášti si děti pozorně vyslechly, a protože    

i ve družině jednoho Martina máme, oslavili jsme jeho svátek společně. S příchodem 

pravého listopadového počasí jsme si také připomněli, jak se na zimu připravují zvířátka 

v přírodě. Často vyrážíme na vycházky k řece, ke Skále a na náměstí. Nedočkavě už však 

vyhlížíme blížící se advent, a abychom si 

čekání na něj zkrátili, pustili jsme se do 

pečení cukroví a vánoční štoly. Také 

jsme si byli prohlédnout mirovický 

vánoční strom a výzdobu. 
 

Sv. Martin 

Protože jsme se nechtěli spoléhat, zda 

letos sv. Martin opravdu dorazí, vyrobili 

jsme si svatomartinské vojsko i s koňmi  

a zbrojí a vše jsme doplnili sněhovými 

vločkami. 
 

Sovy 

Druhý týden k nám přiletěly moudré sovy. Nástěnka byla v okamžiku zaplněná barevnými 

sýčky, výry, puštíky a děti nezapomněly ani na Hedviku z Harryho Pottera. 
 

Veverka 

Povídali jsme si o veverkách, které často vídáme v okolí školy i na našich vycházkách. Děti 

věděly, čím se tato mrštná zvířátka živí i jak se chystají na zimu. Pak jsme si je ještě 

namalovali temperovými barvami a zaplnili jimi námi přichystaný papírový strom. 
 

Pečení 

S některými dětmi jsem navštívila školní kuchyňku, kde jsme společně se staršími žáky 

pekli cukroví do vánočních balíčků. Kokosky, podvodnice i vánoční štola se nám opravdu 

povedly, nikdo neodolal vůni vanilky a kokosu, každý musel alespoň jeden kousek 

ochutnat. Jiřík s Lukáškem z první třídy byli moc šikovní, ale při práci se nám proměnili ve 

sněhuláky. 
 

Adventní kalendář a mikulášská bota 

Děti se nemohou dočkat čerta, anděla a Mikuláše, a tak už chystají mikulášskou botu se 

spoustou dárků. Dostanou takovou opravdu? A kolik dní trvá advent? 24, to už naše děti 

vědí. 
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