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HALLOWEEN 

První listopadovou sobotu jsme pro děti připravili lampionový průvod s oslavou Halloweenu. Sraz byl v 

Lomíčku, kam dorazily děti s lampiony a v různých tematických maskách. Po setmění se celý průvod vydal 

na cestu obcí, směrem ke kulturnímu domu. Po příchodu do kulturního domu se celý sál zaplnil dětmi. 

Všichni, kdo měli lampión nebo masku, dostali sladkou odměnu. Děti si během podvečera zasoutěžily v 

hodu na cíl a v židličkové. V rytmu diska se vlnil celý sál i vedoucí. Výzdoba sálu i občerstvení se neslo v 

duchu Halloweenu - okrasné dýně, dýňový muffin. Na závěr večera jsme odpálili krásný ohňostroj a 

zakončili  diskotéku. Tahle akce se stala tradicí a letošní účast byla opět veliká. Těšíme se na další 

vydařené akce. 

 

 

BAZÉN BEROUN 

17. listopadu 2017 pořádala naše skupina pro své členy 

zájezd do Berouna. Hlavní náplní bylo koupání v bazénu, 

které jsme si náramně užili. I když nás jelo pouze 12 dětí a 

několik dospělých, bylo fajn. Řádění v bazénu, ve vířivkách, 

jízdu na velké skluzavce a hlavně sjíždění tobogánů byl 

adrenalin pro každého. Nechybělo ani občerstvení přímo v 

bazénu a po třech hodinách společný oběd. Všem chutnalo, 

jak vidno na fotkách. Talíře byly vymetené. Následoval 

rozchod na nákupy, něco pro sebe a něco domů pro rodiče. I 

když jelo členů málo, přesto si to každý užil. Já jo! 

 

 

 

 

 



 

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

2. prosince jsme již tradičně uspořádali pro děti Mikulášskou nadílku. 

Letos se sešlo opravdu hodně dětí, jak strašpytlů, tak dětí, kteří se vůbec 

nebály. No… možná jen trochu :-) Celé odpoledne děti doprovázely 

pekelné písničky, které moc dobře znají a pořádně si zatančily. Před již 

tak dlouho očekávaným příchodem čertů, se  zabavily různými 

soutěžemi. Například hod do čertovského kotlíku, mnozí už to znají a 

tato disciplína se zdá jednoduchá, ale zdání klame. Hodit míček do 

kotlíku tak, aby z  něho nevypadl, není zrovna lehká záležitost, je 

potřeba se pořádně soustředit. Další soutěží byla  cesta pekelnou branou, 

kdy musely projít slalom s míčkem na pálce, ale pozor, nesměl 

spadnout! 

Za každou soutěž se rozdávaly odměny, jak pro vítěze, tak pro poražené. 

Čokoládky, bonbónky a lízátka za odměnu nesmějí chybět. Zpestřením 

odpoledne, byly omalovánky s motivem čerta, anděla a Mikuláše, děti si 

mohly své výtvory vystavit a nahnat u čertů nějaké ty plusové body . 

Venku už se pomalu začalo stmívat a na dětech byla znát nervozita, tancovaly na dětské písničky a najednou 

si všimly, že se setmělo, slyšely hluk a ani se nenadály a čerti byli v sále!  Proháněli po sále ty děti  

nejzlobivější a na ty hodné už čekal Mikuláš s andělem, kteří měli pro  ně připravenou nadílku. Ovšem jen 

pro ty, kteří měli připravenou básničku, nebo písničku. Nakonec nadílku dostali všichni. 

Naštěstí všechno dobře dopadlo a Mikuláš, anděl i čerti se s dětmi rozloučili a těší se na ně zase za rok! 

 

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ 

  Vánoce se pomalu a pomalu blíží a my jsme  se společně s několika dětmi a rodiči sešli 

v táborové základně Lomíček na třetí adventní sobotu. . V táboře bylo pro děti připravené vyrábění 

z květináčů a zdobení perníčků, které  sluply na posezení. Z květináčků  si všichni vyrobili překrásný 

zvoneček, kterým možná zazvoní Ježíšek právě u nich. Zvonečky byly vyrobeny pomocí ubrouskové 

techniky, které  jsme nejprve  natřeli  barvami. Potom jsme si vybrali ubrousky, které zdobily naše výtvory a 

ty  pomocí ubrouskové techniky přilepili. Ke konci jsme celé  zvonečky  nalakovali, aby se pěkně leskly  a 

mohli jsme si  je ozdobit třpytkami.  Nakonec ještě cinkátko uvnitř, které bylo z korálku.. To jsme navázali 

na stužku a přilepili k horní části, která byla ozdobena  mašlí ze stužky.  

  Bylo to velmi krásně strávené odpoledne. Všem zúčastněním se vyrábění líbilo a odcházeli 

s krásnými zvonečky spokojeně domů. Doufám, že si společně vyrobíme zase něco pěkného při dalším 

vyrábění.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

29.12.  Dětský silvestr 

27.1.  Zimní sporty 

10.2.  Masopust 

16.-23.2. Jarní prázdniny – Březí 

25.2. Dětský karneval 

17.3.  Pionýrský bál 

24.3.  Deskové hry 

 

!!!!!! POZOR, POZOR – pokud nemáte zaplacený členský 

příspěvek na rok 2018, můžete jej zaplatit ještě nejpozději do 

29.12.2017. Uhrazení příspěvku je možné na akci Dětský silvestr. 

Příspěvek činí 200 Kč!!!! 

Přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a lásky do nového roku. 


