
Téma „Těšíme se na Vánoce “ probíhá 

ve školní družině během prosince. Pro 

děti je toto období nejkrásnější a 

nejočekávanější v roce.  

Letos jsme poprvé připravovali 

dopolední program v den školního 

jarmarku - vystoupení pro školky: 

písničky, tanečky a pohádky. Nejvíce 

na vystoupení se těšili prvňáčci, 

protože měli přijít jejich kamarádi 

z bývalých školek. Při ranní družině 

žáci pod vedením vychovatelek L.Maťažové, H. Čechové a M. Šelemberkové pekli a zdobili perníčky, 

které Mikuláš s pomocníčky rozdával dětem po vystoupení. Vystoupení pro školky proběhlo ve 

čtvrtek 29. 11. v tělocvičně školy a zúčastnili se žáci 1. A, 1. B. a 3. A třídy. 

Od pondělí  10.12. ve vestibulu školy probíhala výstava betlémů. Byly ke zhlédnutí různé práce 

jednotlivých oddělení. 

Ve středu 12. 12. 2018 proběhla vánoční besídka ,,Těšíme se na Vánoce“ v tělocvičně školy od 15.00 

hodin. Vychovatelky s žáky připravily básničky, tanečky Sněhuláci a Čertíci, písničky O jedličce a Čas 

vánoční, pohádku O rukavici. Nesměl chybět ani Mrazík. Rodiče vypomohli s kostýmy, kulisy připravili 

žáci ve smíšeném oddělení.  Byla to velice hezká podívaná. Více ve fotogalerii. 

Naším cílem bylo podpořit přirozenou dětskou radost, rozvíjet u dětí potřebu pomoci nebo vědomě 

způsobit radost druhým  - vytvoření přáníček a dárečků pro rodiče, kamarády, pro pedagogický a 

nepedagogický personál školy a tím podpořit dětskou jemnou motoriku a fantazii při výtvarné a 

pracovní činnosti. Záměrem bylo, aby se děti učily podílet se na navození sváteční atmosféry, 

například přípravou slavnostně prostřeného stolu, zdobením stromečku, přípravou dekorace. V 

letošním roce jsme se při aktivitách v odděleních ŠD připomněli psaní dopisů a adresy na obálce. Psali 

a tvořili jsme dopisy s přáním pro Ježíška. Malovali a vyráběli jsme obrázky a výtvory na chodby školy. 

Všichni žáci se podíleli na výzdobě oken a dveří  školy - tvoření rukaviček a podkolenek. 

Posezení s cukrovím a nadílkou her a hraček od Ježíška proběhne individuálně v každém oddělení.  

        Za školní družinu L.Maťažová. 

 


