
Měsíc prosinec ve školní družině probíhal pod názvem  

  Předvánoční čas. 

Poslední měsíc v roce patří k nejkrásnějším obdobím. Vánoční 

nálada provázela všechny naše činnosti. Vychovatelky a žáci 

školní družiny ozdobili herny, třídy, vestibul a okna školy. Na 

oknech šaten i na chodbě k jídelně najdete sněhuláky, kteří se 

radují ze sněhových vloček, nástěnku směrem k jídelně pak 

zdobí sněhuláci ve 3D formátu. Dále žáci 1. oddělení 

namalovali krásné vánoční stromečky a vyzdobili jimi nástěnku 

vedle družiny. 

Na výzvu centra Zuzka se školní družina zapojila do akce 

Předvánoční pohlazení pro radost seniorům. Žáci 

napříč různými odděleními vyráběli přáníčka se vzkazem, 

antistresové balónky nebo voňavé pytlíčky.  

V jednotlivých odděleních probíhala povídání Co je to advent, co znamená a jak jej 

prožíváme. Zpívali jsme koledy, seznamovali se s Vánoci, s jejich průběhem u nás v české 

republice, ve státech okolních, ale i v těch vzdálenějších. Co je pro který stát typické, jak 

vypadá slavnostní večeře, kdo nosí dárky a jakou podobu má večeře štědrovečerní. Četli jsme 

příběhový adventní kalendář (vytvořený z 24 příběhů) a poslouchali pohádky doprovázené 

hudbou a zvuky podle aplikace Readmio. 

Děti s láskou tvořily různá přáníčka, dekorace nebo malé dárečky pro své nejbližší. 

Výtvarné a pracovní činnosti odpovídaly věkovým možnostem jednotlivých žáků. Ty 

nejmenší dotvořili papírový věneček a vyrobili prostírání na stůl, přáníčka a jednoduché 

ozdobičky na stromeček. Starší žáci vyráběli voňavá přáníčka, dle vlastní fantazie tvořili 

vánoční baňky nebo ozdoby ze slaného těsta.  

      Využívali jsme příznivého počasí pro pobyt venku na dětském hřišti, chodili jsme na 

rekreační vycházky. Dokonce se nám dostalo i sněhové nadílky, které jsme řádně využili.  

       Na závěr měsíce v jednotlivých odděleních proběhlo posezení s ochutnávkou cukroví. 

Žáci si mohli připomenout zvyky a tradice známé i neznámé, vyzkoušet si je, zahrát si hry, 

nebo poslouchat vánoční písničky. Nevýslovnou radost a potěšení přinesla do každého 

oddělení Ježíškova nadílka. Více ve fotogalerii. 

Letošní rok pomalu končí a do toho nového přejeme všem dětem i jejich rodičům 

spoustu společných krásných zážitků, hodně štěstí a hlavně zdraví.  
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