
VČELIČKY 1. TŘÍDA 

Vánoce, Vánoce přicházejí… 

A je tu tolik očekávaný měsíc, na který se všichni moc těšíme. I 

v prosinci na nás čekala spousta úkolů a 

aktivit. Opět jsme si po výuce četli na 

pokračování knihu O žabce Márince, 

kterou jsme stihli dočíst. Máme rádi, když 

můžeme hrát hry, kterých se účastní 

všichni. Naučili jsme se novou hru 

Zrcadlo a Živé pexeso, které nás teď baví 

nejvíc. Zopakovali jsme naše oblíbené 

hry: Pošli míček, Na levharta, Přihořívá-

hoří, Na fanty, Mlsná koza, Autíčko a vepř, Obr a Paleček…. 
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V  tomto měsíci nás čekalo “Posezení u stromečku“, a tak pilně 

nacvičujeme krátké pásmo, které předvedeme paní ředitelce, panu 

zástupci i naší třídní paní učitelce, které jsme pozvali, aby se k nám do 

družinky přišli podívat.  

Zdobili jsme také vánoční stromeček, abychom si navodili tu správnou 

předvánoční atmosféru.  

Na začátku prosince jsme také předali sponzorský dar, který putoval 

na statek Merlin Chyňava. Podařila se nám vybrat ve všech oddělení 

pěkná částka, kterou majitelé využijí 

pro svá zvířata na krmení a ošetření. 

Děkujeme všem rodičům, že nám 

pomohli přispět na správnou věc. My 

jsme se naučili, že nemáme myslet jen 

sami na sebe , a že i malá částka, kterou 

věnujeme, může hodně pomoci.  
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Prosinec vybízí také k  tvoření. Učíme 

se recyklovat a využívat běžně 

dostupné materiály. Zkusili jsme si 

nejprve vytvořit hlavu Mikuláše. 

Zjistili jsme, z  čeho všeho se dají 

vytvořit vousy. Moc se nám povedla. 

Dále následovali čerti. Někteří z nás si 

vyzkoušeli práci s  uhlem. Moc nás to 

bavilo, protože na konci našeho 

snažení jsme byli celí zmazaní. 

Vyrobili 

jsme si také masku čerta, kterou 

některé děti využily při naší akci”

Pekelné odpoledne.“  
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Při našich hudebních aktivitách rádi využíváme hudební nástroje. 

D o p r o v o d i l i j s m e v š e c h n y 

písničky, které jsme se v družině 

naučili. Moc nás to bavilo a 

krásně nám to znělo.  

V prosinci jsme také jedno 

odpoledne prožili jako čerti. 

Čekala nás akce s názvem 

Pekelné odpoledne, kde jsme 

plnili různé úkoly, soutěžili a 

tancovali. Všichni jsme přišli 

v  krásných maskách a celé 

odpoledne jsme si moc užili.  

Při výtvarných aktivitách se učíme stříhat, skládat papír, držet 

správně pastelku, štětec, využívat 

různé druhy materiálů. Nejprve jsme 

si složili papír a vytvořili hodnou a 

zlou rybu. Museli jsme využít svoji 

fantazii, být trpěliví. Každá rybka 

byla originál.  
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Dále jsme vytvořili společnou 

práci na téma: Každý má svého 

anděla. Práci máme vystavenou 

v hlavní budově školy.  

Vyzkoušeli jsme si také udělat 

čepičku z  vlny. Ze začátku se 

s  tím někteří z  nás trápili, ale 

jakmile jsme přišli na techniku, 

tak nám šla práce od ruky. Čepičky jsme si připravovali pro naše 

sněhuláčky, které jsme tvoř i l i ze 

starých ponožek a učili se tak recyklaci.  

Dále jsme stihli vytvořit také přáníčko sněhuláka, které jsme vytvořili 

i pro vedení školy a paní učitelku, jako pozvánku k nám do družinky. 
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Vyzkoušeli jsme si také skládaného anděla, který nám dal sice hodně 

práce, ale výsledek byl moc pěkný a všem se moc povedl.  

V prosinci jsme také každý den otevřeli 

okénko z  našeho adventního kalendáře. 

Vždy nás čekal nějaký úkol, který jsme 

museli splnit, aby nám Ježíšek přinesl dárky.  

Ve středu 15. 12. jsme se konečně dočkali. 

Nejprve jsme si povídali o Vánocích, jaké 

zvyky a tradice dodržujeme. Některé jsme si 

t a k é 

vyzkoušeli. Po našem krátkém 

vystoupení nás čekal dopis od 

Ježíška, ve kterém stálo, že nás již 

nějakou dobu sleduje a že nám 

nějaké dárečky přinesl, ale ne 

všechny, protože zjistil, že se 
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k  hračkám někteří z  nás nechovají tak, jak mají. Bude nás tedy 

sledovat dál a něco nám prý pod stromečkem ještě nechá. Slíbili jsme 

mu tedy, že si s hračkami budeme hrát lépe a budeme se těšit, jestli 

ještě něco dostaneme. Po nadělování nás čekala výborná svačinka od 

rodičů. Vánoční cukroví nám všem moc chutnalo.  

I v tomto měsíci jsme pravidelně chodili ven. 

Konečně nám napadl první sníh, tak jsme si 

vše náležitě užili. Rádi také hrajeme 

venkovní hry. Tou nejoblíbenější je Krvavé 

koleno, Honzo vstávej, Z  vody do vody, Na 

ježka…. Několikrát jsme také byli v  lese, kde 

jsme sbírali přírodniny a stavěli z nich.  
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I přes veškerá opatření se nám podařilo zrealizovat překvapení pro 

vás, rodiče. Při přísném dodržení všech nařízení jsme si připravili 

vystoupení, které si můžete pustit online. Každá družinka si nacvičila 

vánoční taneční vystoupení, přednesla básničku a společně jsme 

zazpívali vánoční písničku od skupiny Kryštof. Odkaz na naše 

vystoupení najdete na webových stránkách družiny 

  

Vážení rodiče a milé děti, přeji Vám všem do nového roku 2022 

hlavně pevné zdraví a štěstí. Děkuji Vám za spolupráci, vstřícnost 

a ochotu. Není to samozřejmé a moc si toho vážím. Užijte si ty 

krásné chvíle, kdy můžete být všichni spolu a budu se na Vás 

všechny těšit v nadcházejícím roce 2022. 

Za Včeličky Jitka Zachová 
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ŽELVIČKY 2., 3. TŘÍDA 

Nekrásnější měsíc v roce 

Na začátku měsíce jsme 

předali sponzorský dar 

zvířátkům do Chyňavy na 

Statek Merlin. Podařilo se 

nám vybrat slušnou částku 

a připomněli jsme si, že 

nesmíme myslet jen na 

sebe, ale i na druhé.  

 

T a k é j s m e s i 

s p o l e čným i s i l a m i 

trošku upravili družinu, 

aby se nám v ní lépe 

pohybovalo a využili 

j s m e m a x i m á l n ě 

prostor, který máme k 

dispozici.  

Tento měsíc nás čekalo opravdu hodně tvoření - Mikuláš, čert, andílek 

jako zápich, lucerničky, sněhulák z 

lahve,… Dle zájmu se zapojily téměř 

všechny děti a některé výrobky si 

odnesly domů jako dáreček pro své 

blízké.  
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Celý prosinec jsme každý den otevírali okénka na našem motivačním 

adventním kalendáři. Každý den nás čekal jiný úkol. Děti plnily úkoly 

typu: pomoz mamince s cukrovím, nasyp ptáčkům do krmítka, řekni 

svým blízkým, jak je 

máš rád, apod. Za 

každý splněný úkol 

děti dostaly bod a na 

konci měsíce jsme 

body sečetli a ten, 

kdo měl nejvíc vyhrál 

odměnu. 
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Konečně jsme také dočetli naši knihu - Co věděla moudrá želva. Hezky 

jsme si popovídali o rodinných 

vztazích a shodli jsme se, že knížka 

byla velmi pěkně napsaná a naučná. 

Těšíme se na leden až začneme číst 

Kouzelnou třídu.  

Pilně jsme nacvičovali na naši online 

b e s í d k u , k t e r o u n a l e z n e t e n a 

stránkách družiny. Je tam odkaz, na 

který stačí kliknout. Někdy jsme se u 

nácviku opravdu zapotili, ale zároveň i zasmáli. Jsem ráda, že do toho 

všechny děti byly tak moc 

zapálené a myslím, že 

výsledek je opravdu 

skvělý. Můžete být na 

své děti pyšní. Jsou 

velmi šikovné. Nebylo 

lehké se vše naučit. 

Nejvíc nám dala zabrat 

Vánoční od skupiny 

Kryštof. V této písničce 

je velké množství slov a 

d ě t i t o z v l á d l y n a 

jedničku.  

Užili jsme si také Pekelné odpoledne, při kterém se naše družina 

zaplnila andílky a čertíky. Soutěžili jsme například v těchto 

disciplínách: obouvání čertova kopyta poslepu, kradení 

čertích ocásků, podávání horkého uhlí nebo prolézání pekelnou dírou  
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Opět se nám celé odpoledne 

v y v e d l o a m á m e n a c o 

vzpomínat. 

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 nám napadl sníh! To bylo radosti. Hned jsme 

toho využili a šli jsme si ho užít. Někdo se kouloval, někdo stavěl 

sněhuláka a někdo dělal andílky. 

Hned druhý den jsme se chystali 

na bobovačku, ale bohužel už nám 

sníh pomalu roztával. Doufáme, že 

v lednu nebo v únoru se ještě 

sněhové nadílky dočkáme.  

12



Ven jsme samozřejmě chodili během celého měsíce. Chodili jsme na 

procházky do okolí školy, abychom 

si prohlédli vánoční výzdobu. 

Navštívili jsme hokejbalové hřiště , 

a l e i l e s a dě t s k é hř iš tě s  

průlezkami. 

Nejočekávanějším dnem prosince byl samozřejmě den, kdy měl do 

družiny přiletět Ježíšek. Bylo to napínavé do posledního momentu, 

p r o t o ž e j s m e s i 

nebyli jistí, zda za 

námi dorazí a nechá 

n á m n ě c o p o d 

s t r o m e č k e m . A 

přece jen k nám 

dorazil. Nechal nám 

i dopis, ve kterém 

nám dokázal, že nás 

opravdu celý rok 

sleduje. Asi Vám 
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nemusím popisovat jak velkou radost děti z dárečků měly. Bylo 

krásné sledovat ta rozzářená dětská očička. Dostali jsme spoustu 

nových her a hraček, které pořádně vyzkoušíme až v lednu, protože 

jsme na to neměli dostatek času kvůli prodlouženým vánočním 

prázdninám.  

Chtěla bych Vám i Vašim blízkým popřát úspěšný start do nového 

roku 2022. Především hodně zdraví, protože to je ze všeho 

nejdůležitější.  

Děkuji Vám za to, že podporujete naše akce a činnosti. Vím, že 

někdy je toho na Vás moc a jsem ráda, že nám pomáháte. Budu se 

dál snažit, aby se Vašim dětem ve družině líbilo a odcházeli domů 

každý den s hezkými vzpomínkami. I když to samozřejmě není 

lehký úkol, ale já to nevzdám. :-)  

Za Želvičky Mgr. Adéla Urminská 
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4., 5. TŘÍDA 

Krásný vánoční čas 
Měsíc prosinec je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. I my v naší 

družince jsme se naladili na vánoční atmosféru a užívali jsem si , že 

můžeme být spolu. Na začátku měsíce nás čekalo pekelné odpoledne. 

Děti mohly dorazit v  kostýmu čerta, nebo anděla. Bohužel se nás 

v  tento den sešlo v  družině málo, ale i tak jsme si odpoledne užili. 

Hráli jsem hry, jak společenské v kruhu, tak deskové a byla i sladká 

odměna. Odpoledne jsme si moc užili. Tento měsíc jsme také pilně 

nacvičovali na naší online besídku. Písničku a vánoční taneček. Děti 

jsou moc šikovné, a tak finální podoba naší online besídku dopadla 

výborně. Bohužel se nás v den natáčení sešlo opět malinko.  

         Moc rádi hrajeme společenské hry v  kruhu, jako třeba 

RESTAURACI, ŽIDLIČKOVANÁ a další. Vždy si u těchto her užijeme 

moc zábavy a hodně se nasmějeme. Rádi si stavíme stavby z  lega a 

děti dokáží postavit opravdu krásné stavby. Celý měsíc jsme si 

družinu zdobili do vánočního kabátku. Nazdobili jsme stromeček, ze 

kterého měly děti velkou radost, do okna jsme nalepili sněhové vločky 

a už jsme se nemohli dočkat až k nám přiletí Ježíšek. 

       Když nám počasí dovolí moc rádi chodíme na vycházky , nebo na 

naši zahradu. Venku hrajeme pohybové a míčové hry, nebo si děti 

hrají podle svých zájmů a fantazie. V prosinci jsme si užívali i sněhové 

nadílky. Stavěli jsme sněhuláky a hráli koulovanou. Ze sněhové 

nadílky mají děti vždy velkou radost.  

   Také jsme tento měsíc dostali do družinky nový nábytek. Je opravdu 

moc krásný a naši družinu rozveselil a udělal ji ještě příjemnější. Děti 

měly velikou radost. Velice se jim také líbil odpočívací koutek, kde po 

výuce relaxují. 

     Konečně jsme se dočkali a čekalo nás posezení u stromečku. Děti si 

přinesly vánoční cukroví , pouštěli jsme si koledy a byli zvědaví co 

nám Ježíšek nadělí. Bohužel kvůli pandemické situaci se nás opět 
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sešlo jen malinko, tak nám bylo líto, že si vánoční nadílku neužijí i 

ostatní děti. Celé odpoledne bylo krásně vánoční a děti měly 

z nadělených dárečků velkou radost. Dostali jsme nové deskové hry 

(Monopoly, Minecraft, Tik Tak, Město Země, Double, Twister, Mikádo) 

puzzle, autodráhu s autíčky, dřevěné koleje s vláčkem, křídy, patelky 

a fixy. 

   Celý prosinec jsme si užili a byli jsme moc rádi, že můžeme být spolu. 

V naší družině jsme skvělá parta a máme se moc rádi. Těšíme se co 

nám přinese nový rok. 

 

 

 

                                                                        Za Sovičky Žaneta Viktorová
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Prosíme rodiče, aby dětem do ŠD dali vhodné oblečení na pobyt venku. 

Chodíme na vycházky každý den, pokud to počasí dovolí.  

Děti by v ŠD měly mít: zateplené kalhoty nebo oteplováky, čepici, šálu, 

rukavice, teplou mikinu, vhodnou zimní obuv. 

Na případné převlečení z mokrých věcí dejte dětem, prosím, náhradní 

věci do sáčku (ponožky, spodní prádlo, triko…). 

Děkujeme Vaše vychovatelky 
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