ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA
ČERNOVICE

ZPRAVODAJ
1.POLOLETÍ
školního roku 2015/2016

2

Vážení a milí čtenáři a „prohlížeči“ ;-),
je tady konec prvního pololetí nového školního roku a s ním i další číslo našeho školního
Zpravodaje.
Do školního roku 2015/2016 jsme vstoupili s několika novinkami – novými webovými
stránkami /zss-cernovice.cz/, novým logem, novou asistentkou pedagoga (odešla Kamča
Pařízková do MŠ Černovice), snížili jsme o jednu třídu počet tříd základní školy a přibyla třída
praktické školy jednoleté, kde je třídní učitelkou Mgr.Medková Zuzana.
Ze sponzorského daru jsme koupili do snoezelenové místnosti světelný bublinkový válec
(34.000,- Kč) a uspořádali několik celoškolních akcí a třídních či družinových výletů.
Také postupně obměňujeme počítače v jednotlivých třídách.
Nyní něco k celoškolním akcím, které se za 1.pololetí uskutečnily:
II.třída – Mgr.Kratochvílová L., Mgr.Hůlková J. a Bletterbauerová H. – uspořádaly Julče
Fribertové výstavu na Městském úřadě v Černovicích. Výstava byla zahájena vernisáží
3.11.2015 a obrázky, kresbičky a malůvky si zájemci mohli prohlédnout ve vestibulu MěÚ až
do 20.11.2015. Více se dočtete u II.třídy a já bych chtěla děvčatům moc poděkovat za výborný
nápad a profesionální realizaci celé akce 

TÝDEN ŘEMESEL – konal se druhým rokem a myslím, že si našel své místo v celoročním
programu školy. Ve dnec 9.11. – 13.11.2015 všechny třídy a v podstatě všichni žáci si opět
vyzkoušeli různá řemesla. Pozitivní je, že jsme letos inovovali nabídku a nezůstali pouze u
tradičních řemesel. Všichni pedagogové se aktivně podíleli na přípravě a náplni celého týdne a
žáci měli radost z nových aktivit. Některé výrobky jste mohli vidět nebo si i zakoupit na vánoční
výstavě, kterou každoročně pořádá Domov Kopretina v prostorách nad bazénem.
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4.12.2015 přišel do školy sv.Mikuláš s andělem a čerty…a nikoho si čerti neodnesli ;-)

8.12.2016 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – trošku s obavami, ale plni očekávání jsme
uspořádali v podstatě první den otevřených dveří v naší historii (když nepočítám zpřístupnění
školy v rámci dříve organizovaného Dne dovedností DÚSP – nyní Domovem Kopretina).
Rozeslali a roznesli jsme pozvánky, pilně se připravovali a v den „D“ čekali…avizovaná
návštěva ze ZŠ Kamneice nad Lipou dorazila v počtu cca 50 dětí hned ráno – to byla „mela“!!!
ale zvládli jsme to. Přišly se také podívat paní učitelky z MŠ Obrataň i s maminkou autistické
holčičky, která k nim chodí do školky, několik rodičů, kteří mají děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, přišly také děti z MŠ v Černovicích, děvčata z výchovného ústavu
v Černovicích, p. Šenoltová - knihovnice Městské knihovny v Černovicích, která nás podporuje
při realizaci výstav a aktivit v rámci města a p.Kučerová s vnoučaty. Všichni nás svou
návštěvou potěšili a patří jim dík za zájem o naši školu a naši práci. Trošku nás mrzí, že se
nepřišli podívat zaměstnanci Domova Kopretina (nepočítaje vrchní sestru Mgr.Kubů E. a
vedoucí oddělení 1C p.Valkovou Renatu) – někteří zaměstnanci v prostorách školy vůbec
nebyli a jsem přesvědčena o tom, že ani neví, jak jsou někteří žáci, i přes jejich postižení,
šikovní. Tak třeba příště 
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8.12. – 10.12.2015 – VÁNOČNÍ VÝSTAVA Domova Kopretina, které jsme se, tak jako každý
rok, také zúčastnili a samozřejmě se šli na výstavu podívat i ti, kteří přišli na Den otevřených
dveří do školy. Z ohlasů víme, že výstava sklidila velký úspěch.
21.1.2016 – SNĚHOHRÁTKY – sice byly vypsány na tento den, ale jak napadl sníh, hned
skoro všechny třídy vyrazily na kopec do černovické obory. Nejezdilo se jenom z kopce, ale
také se soutěžilo a za šikovnost (a nejenom za ni) odměňovalo. Ve finále ovšem dostal odměnu
každý ;-)

27.1.2016 – ZIMNÍ BUŘTÍK – již tradiční akce na kterou se všichni moc těšíme 

O VŠECH AKCÍCH A UDÁLOSTECH SE MŮŽETE AKTUÁLNĚ DOČÍST NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.zss-cernovice.cz A NAJDETE NÁS I NA facebooku –
STAŇTE SE NAŠIMI PŘÍZNIVCI 
PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÉ POČTENÍ A PROHLÍŽENÍ 
MIKOLU
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třídní učitelka Mgr.Kolářová P.; vychovatelka Kučerová L.; as.pedagoga Bc.Krámová E.

TÝDEN ŘEMESEL 9.11. – 13.11.2015
V týdnu řemesel jsme:
vyrobili vánoční stromečky z bavlnky

uvařili jsme si pudink

z pedigu jsme si vytvořili motanici
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Zkusili jsme vyrobit papír, z kterého jsme tvořili různé
vánoční tvary

Pomocí bambulkovače jsme udělali různé
bambulky

Z plsti jsme ušili vánoční hvězdy.

Také jsme vytvořili vánoční přání pomocí ubrouskové metody.
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V terapeutické dílně jsme pracovali se slaným těstem – vánoční ozdoby.

VÝLET VLAKEM
V prosinci jsme se vydali s Boženkou, Adamem a Patrikem vláčkem do Obrataně a po půl
hodině zase zpět. V Obratani jsme si prohlédli nádraží a vlaky které přijely od Tábora a od
Pelhřimova. Po cestě jsme sledovali z okna krajinu, srnky a koně. 
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ A VÁNOCE
Na vánoční besídku „jsme si ukouleli‘‘ kuličky z tatranek, másla a kokosu. Všem nám moc
chutnaly 

Vánoční besídka: ve třídě jsme pod stromečkem našli dáreček  Společně jsme si ho rozbalili
a poskládali jsme kuličkovou dráhu podle návodu. Děti pouštěly kuličky po dráze, nejvíce se
to líbilo Adamovi. Dali jsme si vánoční cukroví – naše kuličky. S dětmi z jiných tříd jsme si
sedli na herně a společně jsme si zazpívali koledy s doprovodem kytary. Některé děti si při
tom zatancovaly.
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BOBOVÁNÍ – LEDEN 2016
Krásně nám nasněžilo a tak jsme čtyřikrát vyrazili bobovat a sáňkovat na kopec. Boženka
s Adamem se nejvíce bavili tím, že pouštěli samostné sáňky a boby z kopce. Pavlík si těchto
radovánek užíval poprvé a pevně se držel sáněk, aby nevypadl. Všichni se několikrát
vyklopili, slzičky nebyly, spíš dobrá nálada a smích.
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Školní rok jsme zahájili oslavou narozenin. V září slavila Dana a Simona a během pololetí
ještě oslavili své narozeniny kluci, v listopadu Tomáš a v lednu Matěj.

V říjnu jsme vyrazili na houby
vláčkem - a přijela naše oblíbená
„ponorka“! Houby rostly a v tomhle
počtu jsme je nemohli minout .

Koncem října začala celá třída prožívat spolu s Julií
přípravy na její výstavu obrázků na městském úřadě
v Černovicích. Julie třídila své obrázky, vyráběla
rámečky a pasparty, namalovala a nakreslila tři velké
plakáty a společně se svými spolužáky je donesla do
základní školy, na městský úřad i do Domova
Kopretina.
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DO RYBÁRNY v Pacově se 6. listopadu vypravilo i několik žáků z naší třídy. Tomáš si
vyzkoušel, jak se loví kapr do podběráku, Simonka nemohla uvěřit, kolik je tu ryb na jednom
místě (její nejoblíbenější zvíře jsou právě rybičky!) a nikdo se nebál ani studené vody.

Při celoškolní akci TÝDEN ŘEMESEL jsme si vyzkoušeli profesi švadlenky, košíkáře,
hrnčíře, pekaře, květinářky – aranžérky, truhláře a zahradníka. (Poleva na perníčky byla dobrá
.)

V prosinci se pekla vánočka, do třídy za námi na mikulášskou besídku přišlo pár čertů
s Mikulášem a sváteční čas vyvrcholil vánoční besídkou.

V lednu jsme se dočkali sněhu! To bylo veselo!
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3. – 20. 11. 2015

Svou velkou chvíli na slavnostní vernisáži Julie prožívala společně se svým dědečkem .
Občerstvení pro návštěvníky připravili
Julči kamarádi, žáci Praktické školy.
Jen se po něm zaprášilo.

Podívat se přišli žáci černovické základní školy se školní družinou. Mezi gratulanty byli i pan
ředitel, vrchní
sestra a paní

vychovatelka s dětmi z Domova Kopretina, kde Julinka bydlí.
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A nemohli chybět spolužáci! Kytičku předal s velmi pěkným přáním spolužák Tomáš. Mezi
návštěvníky nechyběla ani paní Šenoltová, které patří poděkování za spolupráci a
zprostředkování výstavních prostor.

Součástí slavnostního zahájení byla autogramiáda. Každému příchozímu Julča darovala
kartičku se svou kresbičkou a vlastnoručním podpisem, spolu s velkou náručí dobré nálady.

Pro ty, kteří chtěli vyjádřit své dojmy z výstavy, byla po celou dobu jejího trvání k dispozici
kniha návštěv. Všem, kteří si udělali chvilku a své dojmy do knihy napsali, Julinka děkuje, při
jejich čtení měla velikou radost .

¨
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A nakonec máme dobrou zprávu pro ty, kdo vernisáž ani výstavu nestihli a po přečtení těchto
řádků budou chtít vidět alespoň střípek z vydařené výstavy! Jeden obrázek si mohou
prohlédnout v černovickém obchodě „Ovoce a zelenina“. Na fotografii Julie předává svůj
obrázek paní Souchové, která Julii na oplátku obdarovala náručí vitamínů a balíčkem sponek
a gumiček, protože Julie nejen ráda kreslí, ale také se, jako správná slečna, moc ráda parádí.

třídní učitelka Mgr. Janů p.; vychovatelka Makovcová J.; as. pedagoga Klimešová R.
Nový školní rok 2015-2016
Tak jsme se opět sešli v novém školním roce a přivítali jsme mezi námi nového spolužáka
Tomáše Bumbálka, doufáme, že se mu mezi námi bude líbit.
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VAŘENÍ
Na začátku školního roku jsme si upekli štrůdl, Štefan má moc rád jablíčka a pořád je sbíral
v oboře, tak už jsme nevěděli co s nimi.

TÝDEN ŘEMESEL
V listopadu se opět konal týden řemesel, do kterého jsme se rádi zapojili. Vyzkoušeli jsme si
upéct chleba, tvořili kytičky z plsti, vyráběli čelenky z knoflíků a motali věnce z pedigu.
Výrobky poté určitě někoho potěšily na prodejní výstavě v Domově Kopretina.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
A jsou tady zase vánoce a letos opět bez sněhu. Všichni jsme se moc těšili na Ježíška, ale asi
nejvíc Tomík, protože na něj čekalo doma spoustu dobrot a hlavně dárečků. Vánoční posezení
jsme si hezky užili a pozvali jsme také pana učitele Fialu s Járou Votavou, aby nám s těmi
dobrotami pomohli. Potom jsme si šli zazpívat vánoční koledy do družiny, kde je jako každý
rok krásně zahrála Lucka Kučerová.
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A KONEČNĚ TA PRAVÁ ZIMA
Zamrzlé okno ve třídě jsme už dlouho neměli, na teploměru bylo -18°C.

HURÁ NA KOPEC
Pěkně jsme si užili pořádnou „bobovačku“ v oboře. Ne všem se ale líbilo, že sníh tak studí 

TRAMPOLÍNA – a co už jsme na ni letos všechno zvládli 
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Třídní učitelka Mgr.Poláková K.; vychovatelka Křížová J.; as.pedagoga Pekařová P. DiS.
I v letošním roce se nám s oslavami rozsypal pytel. Spolužák Ondřej oslavil vesele 18
narozeniny a to zasloužilo velkou oslavu. Také Erik a Ondřej oslavili svátek a Jakub Martínek
krásné 14 narozeniny.

V listopadu bylo tak krásné počasí, že jsme si na místním koupališti společně opekli buřtíky a
spojili to s krásnou procházkou podzimní přírodou.

Tři divadelní představení v Táborském divadle také zpestřila naší výuku, viděli jsme
Sněhovou královnu, Betlémský příběh, Princeznu se zlatou hvězdou na čele.
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Mikulášská besídka se dětem velmi líbila, s velkým respektem přivítali Mikuláše s Andělem a
s čerty a odnesli si i malou nadílku.

V předvánočním čase jsme navštívili vánoční
výstavu Domova Kopretina i Výchovného
ústavu v Černovicích a už jsme se moc těšili na vánoční besídku.

V lednu nás všechny pěkně zahřál do bříška zimní buřtík 
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Třídní učitel Mgr.Mareš L.; as.pedagoga do 30.9.2015 Gabrielová L.; od 1.10.2015
Brusová A.

Žáci VI. třídy: Honza, Ernest, Maruška, Vojta, David a Zuzka v září.

Vojta, Ernest, Zuzka, David a Honza oslavili své narozeniny společně se třídou přípravou
malého pohoštění a třídní oslavou.
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LES A JEHO TAJEMSTVÍ: projektový den na hájence Bělá u Hořepníka letos proběhl ve
znamení opravdu říjnového počasí – pršelo téměř celý den. My však nejsme z cukru a tak
jsme se opět vydali prozkoumat lesní zákoutí, stromy, keře a podzimní houby. Ty nejedlé a
jedovaté jsme nechali v lese na svém místě, ale ty jedlé putovaly pěkně do košíku. V hájence
vesele praskal oheň v kamnech, vše mokré jsme pěkně vysušili a nikdo ani nedostal rýmu! A
protože jsme zdaleka neobjevili všechny lesní poklady, už se těšíme na naší další návštěvu
v Bělském polesí.

Šestý listopad se probudil do pěkného slunečného dne a my jsme vyrazili do Pacova na
návštěvu místní Rybárny. Rybáři zde pro širokou veřejnost připravili Den otevřených dveří,
spojený s výstavou ryb a prodejem rybích specialit. Nejprve jsme si vše prohlédli. Nejvíce
nás zaujaly štika a sumec, a jako rarita raci a zlatí kapříci. Potom jsme si trochu zasoutěžili a
v místní klubovně jsme ochutnali rybí salát. Všem se výstava ryb velmi líbila, a tak jsme
pacovským rybářům moc poděkovali a plní nových poznatků a zážitků jsme se vrátili domů
do Černovic.
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Během TÝDNE ŘEMESEL jsme pracovali mimo jiné jako pletaři, pekaři, tkalci a švadleny.
Vyzkoušeli jsme si výrobu různých věcí: pletené housenky na pletacím stroji, pečení housek a
pletýnek, koberečku na tkalcovském stavu a vyšívání. Jednotlivá řemesla nám každý den
prakticky ukazovala, co všechno je třeba vědět, umět a znát, abychom byli úspěšní a mohli
dobře pracovat.

I letos do naší třídy vstoupily bytosti nebeské: sv. Mikuláš s Andělem, ale také bytosti
pekelné: Čerti! Protože však nikdo nezlobil a čertí ucho nezaznamenalo žádné těžké hříchy,
tak sv. Mikuláš a Anděl rozdali všem nadílku a čerti nakonec nikoho neodnesli. Všichni ale
museli slíbit, že se polepší a ve škole se budou pěkně snažit!
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Vánoční besídku jsme si letos užili opravdu plnou pohody a radosti. Pod stromečkem čekaly
malé dárečky, na slavnostním stole vonělo cukroví a zazpívali jsme si oblíbené koledy.
Besídku jsme zakončili malou diskotékou a všichni jsme se rozešli s přáním krásných Vánoc.

Paní Zima nás letos opravdu dlouho napínala, jestli nám umožní užít si pravé zimní
radovánky. Nakonec jsme si užili sněhu a ledu až nám tváře zrůžověly, a z klouzajdy se nám
vůbec nechtělo domů!
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Třídní učitelé: Mgr.Fiala M. a Mgr. Lhotová L.
v těchto třídách se vzdělávají žáci dle IVP – 1 hodinu denně

Někteří žáci VII.+VIII. třídy se také zúčastnili Týdne řemesel, kde si procvičili získané
dovednosti z rukodělných činností.

Před Vánoci jsme společně pekli cukroví, které chutnalo a rychle se snědlo.

Díky lednové nadílce sněhu jsme vyrazili na kopec bobovat, děti si užily legraci.
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RYBÁRNA
6. 11. 2015
Ondra a Alena se, společně se VI. třídou pana učitele Mareše, vypravili na návštěvu do
pacovské rybárny.

Zdejší rybáři tu každoročně pořádají den otevřených dveří.
A bylo se opravdu na co dívat.

Užili jsme si spoustu legrace při dovednostních soutěžích. Samozřejmě jsme ochutnali
výbornou rybářskou kuchyni 

TÝDEN ŘEMESEL – 9. - 13. 11. 2015
Tradicí se v naší škole stává Týden řemesel. Na „pracovní týden“ se všichni velmi pečlivě
připravujeme. Máme možnost vyzkoušet si různá řemesla a praktické činnosti z trochu jiného
pohledu, než je pro nás obvyklé.
Naše třída
vyráběla
svíčky…
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…vyšívali jsme záložky…
…modelovali ze
slaného těsta...

…tvořili jsme z keramické hlíny svícny a rybičky…

…mňam, pekli tvarohové šneky…

…pokusili jsme se zkrotit pedig i provázek …

26

… chlapci pracovali v dílně …
…a šlo nám to i
s květinami…

…zdobili jsme vázičky lakem na nehty…

…kouzlili svícny…

…a také jsme batikovali 

Úkoly vůbec nebyly snadné, ale s kapkou pomoci jsme je úspěšně zvládli. Týden jsme si
náramně užili a již nyní se těšíme na další.
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VÁNOCE

„Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
Dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti a stromeček, oči jak korálky –
copak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.“

I my jsme nedočkavě vyhlíželi oslavu Vánoc.
Pravou atmosféru vytvořil krásně nazdobený stromeček, slavnostně prostřená tabule se
spoustou dobrot. Příjemným dnem nás provázela báječná vánoční pohoda, koledy, úsměvy a
radost.

Popřáli jsme si spokojené a klidné svátky a mnoho štěstí, zdraví a lásky do nového roku.
Odměnou nám byly dárečky, které na nás pod stromečkem čekaly krásně zabalené….

rozcházeli jsme se do svých domovů spokojení a šťastní
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DŮLEŽITÉ DNY NAŠÍ TŘÍDY
4. listopadu oslavila své narozeniny Lucka

30. listopadu bylo Ondřeje

6. ledna jsme gratulovali k narozeninám Míše
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Princezna se zlatou hvězdou
11. ledna 2016
Při hodině dramatické výchovy jsme se právě seznámili se základním dramatickým žánrem –
pohádkou. Pro lepší představu jsme navštívili představení Princezna se zlatou hvězdou
v divadle v Táboře. Cesta autobusem z Černovic, ve společnosti našich kamarádů z ostatních
tříd, nám příjemně a rychle uběhla.
Netrpělivě jsme očekávali začátek představení. Byly jsme
hodně zvědaví, jaké bude.

Pohodlně jsme se
usadili v hledišti a už
zvoní…

…pohádka začala podobně jako známé filmové zpracování – princezna Lada si zpívá při
zalévání ranní zahrady - takže príma…
…chvílemi jsme se o princeznu vážně báli, ale jako v každé pořádné pohádce, nakonec všechno
dobře dopadlo a zlo bylo po zásluze potrestáno.
Divadelní představení se nám moooooc líbilo, plni dojmů jsme odcházeli z divadla. Na zpáteční
cestě domů jsme si o ničem jiném nepovídali.

SNĚHOHRÁTKY
21. 1. 2016
Nejdříve to vypadalo, že se paní Zima na nás zlobí, když Vánoce byli na blátě. V týdnu se však
přeci jen umoudřila a dala nám ochutnat něco ze svého kouzla. Ani třeskutý mráz nás neodradil
od dovádění na sněhu.

Na kopci jsme byli coby dup – i když tedy Tonda svým
nezaměnitelným způsobem 
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A hurá z kopce dolů!
Právě se řítí Míša, pozor, všichni z cesty! Ivan jede rozvážně, Ondra opatrně, aby se mu nic
nestalo. Jen Ája se nám někam zatoulala…

…ale na společnou fotku si chvilku našla.

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
třídní učitelka Mgr.Míková L.

LES A JEHO TAJEMSTVÍ: spolu se žáky ze VI.třídy, panem učitelem Marešem a Valkem
a Zdenkou Kubískovou, jsme vyrazili na projektový den na hájenku Bělá – viz. VI.třída.
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TÝDEN ŘEMESEL – v tomto týdnu jsme si vyzkoušeli leptání na sklo, pekli jsme vánočku,
aranžovali, vyráběli z keramiky a odlévali keramiku, z textilu a pedigu vyráběli vánoční
ozdoby, vyzkoušeli jsme si výrobu butonkových náušnic, vyrábeli jsme ruční papír – s tím
nám moc pomohl p.učitel Valek, zkoušeli jsme tvořit ze slaného těsta, vyráběli ze dřeva,…je
pravda, že každého bavilo něco jiného, ale celý týden jsme se snažili a myslím, že se nám
výrobky i povedli ;-)

Zdenda si vyzkoušel i profesi rybáře – výlov na
Lhotce

DIVADLO TÁBOR – 19.11.2016 - Evropa – cestopisný pořad
Fotograf a cestovatel Tomáš Kubeš nás provedl Evropou. Společně jsme procestovali 14 zemí
– Norsko, Anglii, Francii, Nizozemí, Španělsko, Švýcarsko, Itálii, Německo, Polsko, Litvu,
Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko. Přednáška byla doplněna mnoha krásnými
fotografiemi a dokonce jsme mohli před začátkem pořadu neformálně s panem Kubešem
pohovořit.
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DIVADLO TÁBOR – 11.12.2016 – Betlémský příběh – společně se žáky V.třídy jsme
shlédli pozoruhodné zpracování vánočních koled s více jak padesáti účinkujícími, které
vypráví příběh o narození Ježíše Krista. Hrála živá kapela, zpívali se koledy a opravdově na
všechny "dýchla" vánoční atmosféra.

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI přišli i do naší
třídy…

VÁNOČNÍ BESÍDKA, tak jako i v minulých letech proběhla společně se VI.třídou – náležitě
jsme si prožili vánoční atmosféru, kdy nechybělo cukroví, dárečky, koledy…

Ani nás neminula velká sáňkovaná – kdo by nevyužil ten nádherný sníh!

Nemohli jsme se dočkat, tak už jsme jezdili u školy

Tady už na kopci 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vyráběli se z papírových tácků
strašidelní duchové;

z pedigu se tvořili podzimní věnečky;
Dalo by se říci, že již tradiční
tematické

tvoření

s našimi

kamarády

ze Školní družiny Základní školy Černovice
se tento rok uskutečnilo ve středu 21. října
2015.

Navštívilo

nás

rekordních

42

kamarádů, kteří se společně s našimi 17
dětmi

pustili

do

„STRAŠIDELNÉHO

TVOŘENÍ“.

šily

se

dýně

z různých

barevných

odstínů plsti;
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vybarvovaly

se

strašidelné

keramické

kachle a nejen to!
zahrát si se zajímavými stavebnicemi či
zrelaxovat v míčkovém bazéně.

Odvážní jednotlivci měli možnost
zavítat do SM – vesmíru, kde je čekalo
mnoho

světelných

efektů,

duchů

a

strašidelných zvuků.

Dále

se

také

připravovalo

občerstvení,

kdy

děti

promazávaly

předpečené

linecké

cukroví

různých

strašidelných tvarů – dýně, čarodějnice,
duchové, …

Všechny děti měly také možnost si
vyrobit masku, zahrát pexeso, vybarvit
omalovánku,

Celé odpoledne nám rychle uteklo a
všem se nám moc líbilo a už se těšíme, až
naše setkání někdy zase zopakujeme!
HULKJA
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Děti běhaly po louce sem a tam, ty
menší měly problém vůbec draka udržet,
proto je přenechaly těm starším nebo
poprosily o pomoc paní vychovatelky. S
údivem pozorovaly třepetající se draky ve
Je tu podzim, s ním i tradiční

větru.

pouštění draků. Pro děti i dospělé skvělá
zábava. Obzvláště, když fouká docela
slušný vítr.

Odpoledne velice rychle uteklo.
Cesta domů byla veselá, dětská spokojenost
a úsměv na tváři hovořil za vše.
Podzimní počasí nás zlákalo, a proto

MAKOJI + KLIMRE + BLETHA

jsme si přichystali draky, vhodně se oblékli
a vyrazili za nedaleký les na kopec. Počasí
nám opravdu přálo, netrvalo dlouho a draci
létali vysoko nad zemí.
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ze dveří pod pódiem vyřítilo několik čertů a
čertic, začal ten pravý čertovský rej. Čerti
chytali hříšníky, strkali je do pytle a ti
slibovali, že se určitě polepší. Po příchodu
Mikuláše a anděla se situace uklidnila. Za
básničku nebo písničku nadělili dětem
sladkosti a malé dárečky. I my jsme byli
mile překvapeni, že měl i pro nás Mikuláš
Začal první adventní týden a s ním i

dobroty.

příchod Mikuláše se svými pomocníky –
čerty a andělem.

Po zbytek odpoledne nás provázel
bohatý program.

Zpívaly se vánoční

Ve čtvrtek 4. prosince 2015 byli

písničky, koledy, soutěžilo se a bylo

pozváni žáci z naší ŠD na Mikulášskou

připraveno i taneční vystoupení. Po malém

besídku do ZŠ Černovice. Odvahu strávit

občerstvení a vyfotografování se s čertem

s čerty odpoledne mělo jen pár z nich, ale i

jsme zakončili odpoledne tancem. Strach

ti během cesty neskrývali obavy a strach.

z čertů nakonec opadl a my jsme si to moc
užili.
MAKOJI + KLIMRE + BLETHA

Po našem příchodu netrvalo dlouho
a za čertovského hřmění a řinčení řetězů se
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jsme ještě vyrazili do Městského Muzea na
výstavu Výtvarných prací ZUŠ Pelhřimov.
Obdivovali jsme obrazy, staré zrenovované
školní židle, keramiku a zavěšené ozdoby
z PET lahví. Výstava byla pro nás nová a
zajímavá, zaujala nás šikovnost a nápaditost
autorů vystavovaných děl.
Ve středu 9. prosince 2015 jsme
vyrazili do adventního Pelhřimova – Jitka,
Zdena a děti z kroužku šití a pedigu.
Jako první jsme navštívili výstavu
vánočních výrobků a dárečků z Fokusu.
Zaujaly nás výrobky z keramické hlíny –
hodiny,

andělé

a

zvonečky,

košíčky

z pedigu, protože podobné také vyrábíme
v naší dílně.
Z výstavy jsme se šli podívat do
Pelhřimovského Pekla. Čertů jsme se již
nebáli, před čtyřmi dny nikoho z nás
neodnesli. Překvapil nás Luciferův trůn a
kotel s vařenými hříšníky. Také Záhořovo
lože vypadalo strašidelně.

Procházka adventně rozsvíceným
Pelhřimovským náměstím nás dovedla
k vánočnímu stromu plnému ozdob a světel.
Naše návštěva se chýlila ke konci. Cestou
na autobusové nádraží jsme si prohlédli
vánoční výlohy, ozdobené lampy a mnoho
vánočních stromečků.

Domů jsme přijeli unavení, ale plní
Po vyčerpávající prohlídce Pekla

zážitků a inspirace do další práce. I přes

jsme potěšili naše jazýčky v oblíbené

nepřízeň počasí nás neopustila dobrá nálada

cukrárně. Káva, horká čokoláda a zákusky

a příjemná vůně adventu.

nás vrátily do vánoční pohody. Z cukrárny

MAKOJI
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Než se herci připravili, tak ostatní
děti ze školní družiny si ve cvičebně
nazdobily

stromeček

dřevěnými

vyřezávanými ozdobami, sušeným ovocem,
řetězy a připevnily světýlka.

„Pásli ovce valaši,
při betlémské salaši.
Hajdom, hajdom, tydli dom,
Po zhlednutí pohádky za velkého

hajdom, hajdom, tydli dom.“

aplausu si děti za doprovodu kytary a
Kroužek MUZIKOTERAPIE si pro

rytmických nástrojů zazpívaly vánoční

spolužáky připravil hudební vystoupení

písně a koledy. Poté následovalo pouštění

„VÁNOČNÍ

si

skořápek po vodě, kdy děti nespouštěly

nejstaršího bratra zahrál Vojta Starý,

z plamínků oči a Tomášek neustále hlasitě

prostředního

a

volal „HOŘÍ“. Zapalování prskavek se také

nejmladšího Ernest Gábor. Na „flašinet“

dětem velmi líbilo. Pro děti bylo připraveno

hrál Jakub Martínek a půlnoc na činel odbil

občerstvení s ovocným punčem, který si

Tomáš Bumbálek. V závěru pohádky se

předem s dopomocí vychovatelek uvařily.

POHÁDKU“,

Honza

ve

které

Přívozník

zapojili přítomní spolužáci – udělali kolo a
všichni

dohromady

si

zazpívali

a

zatancovali. Celé odpoledne ve školní
družině probíhalo v duchu této pohádky,
vánočních tradic a zvyků.

Celé odpoledne se nám všem moc
líbilo a všichni se ho zhostili na výbornou.
Po celou dobu ve školní družině převládala
vánoční atmosféra a všichni odcházeli
vánočně naladěni.
KRIZJA
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Děti

se

nejdřív

rozehřály

ve

cvičebně a mezitím za námi okénkem
přiletěl Ježíšek a donesl nám nadílku. Po
spatření dárečků pod stromečkem děti
přecházel dočista zrak. Měly velikou radost,
protože dostaly obrázky se samolepkami,
čokoládová lízátka a škrabací obrázky.
„Vánoční stromečku, kde ses tu vzal?

Zanedlouho byly dárky jaksepatří využity.

Máš pěkné ozdoby, kdo Ti je dal?
Takové ozdoby nerostou v lese,
tam se jen zimou všecičko třese.“

Pro dovršení vánoční pohody jsme
si, celý kolektiv, dali punč (samozřejmě
nealkoholický ) a nějaké to cukroví.
Oslava
odjakživa

vánočních

mezi

dětmi

svátků

patří

Nesmíme zapomenout na vánoční koledy,

k vůbec

těm

které nás doprovázely a děti si je po celý

nejoblíbenějším. Děti se Ježíška nemohly
dočkat a i letos na děti ze školní družiny

zbytek odpoledne pobrukovaly.
BLETHA

pamatoval, dokonce i s předstihem, protože
dárky se pod vánočním

stromečkem

objevily již 18. 12. 2015.
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