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VÁNOČNÍ JARMARK A VELKÝ DÁREK PRO VŠECHNY – 

ADOPTOVANÁ ZVÍŘÁTKA V ZOO PRAHA! 

 

Náš jarmark v altánku nabízel po dva týdny krásné vánoční výrobky a dekorace 

vyrobené s láskou dětmi i dospělými. Vybralo se neuvěřitelných 9401,- Kč, díky 

dodatečnému příspěvku Kubíkovy rodiny byl nakonec výtěžek zarovnán na  

10000,- Kč. Proběhlo hlasování a nakonec jsme se společně rozhodli, že 

adoptujeme v pražské ZOO dvě krásná zvířátka – Pandu červenou a papouška 

Loriho horského – na celý rok 2021. Hned na konci prosince jsme peníze zaslali 

na účet ZOO. Děkujeme všem dárcům výrobků i nakupujícím, takový úspěch 

nikdo nečekal! 
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PROSINEC JSME SI UŽILI - ADVENT VE ŠKOLCE 

 

Tradicí se už ve školce stál náš advent. Společně jsme se těšili na Vánoce a protože 

těšení bylo moc dlouhé, krátili jsme si ho společně různými aktivitami a 

zábavnými nebo tematickými dny. Prvního prosince jsme se společně přivítali 

pozdravem „Krásný první prosinec“, užili jsme si předávání smajlíků těm, co 

máme rádi, změnili jsme se na čertíky, zazpívali si, oblékli se postupně do bílé, 

modré, červené nebo proužkované, na oči jsme si nasadili brýle, na hlavy zvláštní 

klobouky nebo čepice, na nohy barevné ponožky, poskočili nebo přišli 

s bláznivým vánočním účesem. Letos jsme si Advent užili i ve spolupráci s MŠ 

Bulíkova z Bratislavy, která se nechala inspirovat a zapojila se do aktivit s námi 

v eTwinningovém projektu. Bylo to super! Poděkování patří hlavně rodičům za 

spolupráci.  

 
 

 

    Po načtení QR kódu uvidíte naše video. 
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SOUTĚŽ MĚSTA RAKOVNÍKA „O NEJKRÁSNĚJI NAZDOBENÝ 

VÁNOČNÍ STROMEČEK“ 

 

Na přípravě vánočních ozdob se podílely děti ze Zajíčků a Medvídků v době 

odpoledních aktivit. Letos byl krásný, laděný do bíla. I Díky Vašim hlasům jsme 

získali třetí místo! 
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ÚKOL NA MĚSÍC LEDEN 

Mrazivý leden přináší úkol se sněhuláky. Prohlédni si je, najdi, co jim chybí a zkus je 

dokreslit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jméno: ..........................................................................................Třída: ................................... 

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 28.1.  

Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


