
Měsíc prosinec ve školní družině probíhal pod názvem Andělský čas. 

Před vánočním jarmarkem vychovatelky a žáci školní družiny ozdobili vestibul, chodby a tělocvičnu 

školy. Na oknech v šatnách a na chodbě k jídelně jsou přilepeni poletující andělé, které vytvořily děti 

při činnostech v družině. Ve vestibulu školy byla připravena výstava obrázků a postaviček andělů a 

andělíčků, které žáci vyrobili v jednotlivých odděleních. Dva zpívající andělé střeží ozdobený vánoční 

stromeček.  

Ve čtvrtek 28. prosince v dopoledních hodinách v rámci školního programu Cesta za Ježíškem žáci 

růžového a oranžového oddělení měli připraveno vystoupení pro děti ze školek. Jako malou 

pozornost dostali malí návštěvníci dáreček – kapříka, jedličku, sněhuláka, zvonečky nebo ozdobičky 

na stromeček. Dárečky pro děti připravili družinoví žáci. 

Ve středu 11. prosince od patnácti hodin v tělocvičně školy proběhla celodružinová besídka Vánoce 

v duchu Josefa Lady. Organizaci besídky měla na starost paní vychovatelka Olina Šimonová. Kulisy na 

besídku připravila se svými družinovými žáky paní vychovatelka Lída Baarová. Žáci měli na sobě 

dobové oblečení, aby připomínali dobu Josefa Lady. Jednotlivá oddělení ŠD představila rodičům 

krátká ucelená vystoupení, která byla doprovázena písničkami a koledami. Na závěr besídky žáci 

zazpívali společně s rodiči při rozsvícených lucerničkách koledy. 

Jak se nám besídka povedla, můžete shlédnout ve fotogalerii. 

V pátek 13. prosince v odpoledních hodinách žáci 1. a 2. tříd navštívili Domov seniorů v Olbrachtově 

ulici MB s programem Vánoce v duchu J. Lady. Babičky a dědečkové již na nás čekali. A spolu s dětmi 

si připomněli známé básničky, říkadla a koledy. Jako dáreček dostali malý papírový zvoneček.  

Během posledního vyučovacího týdne ve školní družině proběhla Vánoční pošta. Do pošty žáci mohli 

dávat přáníčka pro kamarády, učitele, 

vychovatelky a jiné pracovníky školy. Ve 

čtvrtek žáci jednotlivých oddělení přáli 

kuchařkám, uklízečkám, učitelům a vedení 

školy. Dárečky, které dotyční dostávali, byli 

vyrobené ve školní družině. Na závěr týdne 

proběhla Ježíškova nadílka s ochutnávkou 

cukroví. 

Jestli jsme byli hodní nebo ne, můžete se 

podívat ve fotogalerii.  

 

 

 

 

 

 

 

Za školní družinu Lili Maťažová. 


