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1.B a vánoční cukroví 

Ve školní družině 1.B jsme si 

vyrobili nepečené Rafaelo 

kuličky.  

Tvoření kuliček nás všechny 

moc bavilo.  

Recept 

• 250 g vanilkových oplatek 

• 50 g pražených mandlí 

• 100 g kondenzovaného mléka 

• Vše smícháme dohromady 

Vytvoříme malé koule, do kterých 
vložíme mandli. 

Vše smícháme a vytvoříme koule, 
koule vložíme do lednice na 20 
minut. 

Nakonec koule namočíme  do      
kondenzovaného mléka a obalíme 
ve strouhaném kokose. 

DOBROU CHUŤ!! 
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1.A čertí rej 

Vychovatelka Elen Soukopová si 

připravila pro svoje malé čertíky 

zábavné odpoledne. Čertíci si 

vytvořili své miniatury pomocí 

papíru, pastelek a nůžek.  

Nesměla chybět i sportovní část, 

kdy si čerti pořádně zasportovali.  

Celé čertovské odpoledne se 

všem moc líbilo.  
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Zámek Loučeň 

7.12. se 1.A, 1.B, 1.C a 3.C vydali na vánoční výlet. Navštívili Zámek Loučeň se 

speciální a krásnou prohlídkou „Příběh vánočního stromečku“. Ve slavnostně 

nazdobených komnatách na děti čekalo více než 20 vánočních stromečků a 

každý měl svůj příběh. Dozvěděli se, kde vznikla tradice vánočních stromů. 

Jaké byly první stromečky v Evropě. Jak vypadaly před sto lety a jak vypadají 

dnes. Dozvěděli se jak se slaví Vánoce v jiných zemích světa a kdo naděluje 

dárky.  

V hradní dílničce si ozdobili perníčky a ochutnali vánoční čaj. V obchůdku si 

děti zakoupily suvenýry. Výlet se vydařil a děti se dozvěděly plno nového.  
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 Tvoření 2.C 
Naše společné tvoření za měsíc 

prosinec. 

Dlaždice se sněhuláky, zápichy do 

květin a sněhulákové květináče. 
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Koulovačka s 2.B  

KONEČNĚ SNÍH! 

 

Krásné a mrazivé odpoledne si užily děti z 2.B.  

Velkou radost jim udělala krásná sněhová nadílka. 

Proběhla koulovačka, andělíčci, sněhuláci a hlavně 

velká legrace.  
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Vánoční cukroví 2.A 

Není nic lepšího, než se vánočně naladit. To nám 

umožnila naše Eva Mrázková. Společně jsme si 

upekli vánoční cukroví. Vůně se nesla po celé škole. 

Upekli jsme linecké cukroví i vanilkové rohlíčky. 

 

Všem nám moc chutnalo.  
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Oddělení 1.B 
V našem oddělení jsme vyrazili na 

bruslení pod Žižkovskou věž. Byla to 

veliká sranda.  

Vyrobili jsme si naše krásné čerty.  
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Odměna pro naše malířky 

 Pod vedením Elen Soukopové jsme se zapojili do mezinárodní výtvarné soutěže. 

„Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku“. Téma : J. A. Komenský -  škola hrou. 

Odesláno bylo 6 výtvarných děl. Naše školní družina obsadila dvě 1.místa.  

Anna PECHÁČKOVÁ—technika, pastel  

Emily ŠŤOVÍČKOVÁ - technika, barva  

 

V úterý 13.12. byla děvčatům předán diplom a skvělá cena. Paní ředitelce Juráškové 

byl předán pamětní list, protože naše družina se již 11 let zapojuje do soutěže.  
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Oddělení 1.C 

Čertí hlava z uhlí až 

ze samého pekla 

Pečení a zdobení medových perníčků. 

Mikulášská parta na naší třídní nástěnku.  
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Vánoční zvyky s Mirkou Jozovou 

S naší vychovatelkou Mirkou Jozovou jsme si zkusili klasické vánoční tradice.  

Vypuštění ořechových skořápek se svíčkou nás ozářilo a čekali jsme, kam až 

naše skořápka doputuje a do koho po cestě ťukne. Moc nás to bavilo.  

Přejeme krásné svátky a šťastný Nový rok! 
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Perníčky s 2.C 

V chladném počasí jsme se zahřáli 

teplými perníčky. Nejprve naši siláci 

rozváleli těsto. Vykrajování byla 

sranda, každý si zkusil různé tvary.  

Čekání na upečení jsme zkrátili 

všichni úklidem.  

Poté nás už čekalo jen zdobení a 

degustace. 

Bylo to zábavné odpoledne.  
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Vánoční jarmark ŠD 
Výrobky školní družiny, které si mohly děti zakoupit.  

Všude vládla příjemná předvánoční atmosféra.  
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Oddělení M.Pidmalivske přespalo 

ve škole 

21.12. si naše skvělá vychovatelka Maryna Pidmalivska připravila předvánoční 

přespávání ve škole. Společně s jinými třídami si užili spoustu legrace. Nesměla 

chybět večerní diskotéka v pyžamech, po které všichni usnuli. Ráno nám čekala 

rodiči připravená snídaně. Bylo to skvělé.  
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Výlet na Zámek Brandýs nad Labem 

V předvánočním čase jsme s dětmi navštívily Zámek Brandýs nad Labem. Děti 

si zde mohly prohlédnout výstavu betlémů a vyrobit si natištěnou vánoční 

ozdobu. Na vánočním trhu si mohly zakoupit vánočním zvonky, andílky nebo 

perníčky. Výlet se dětem moc líbil.  
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Jak se to maluje? 

Ve třetím díle nás čeká T-REX a lesní víla, která sedí na květině.  
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INFORMACE 

Oddělení školní družiny 

1.A , 4.C Elen Soukopová  - soukopova@zsjeseniova.cz 

1.B , 4.C Ilona Kramlová  - kramlova@zsjeseniova.cz 

1.C Adéla Ballon-Mierna  -  ballon@zsjeseniova.cz 

2.A Eva Mrázková   - mrazkova@zsjeseniova.cz 

2.B Kateřina Štěpánková  -  stepankova@zsjeseniova.cz  

2.C Tereza Šťovíčková   - stovickova@zsjeseniova.cz  

3.A, 5.A Jana Laštovičková  - lastovickova@zsjeseniova.cz  

3.C, 5.B Maryna Pidmalivska  - pidmalivska@zsjeseniova.cz  

4.A,B,C Miroslava Jozová  - jozova@zsjeseniova.cz 

 

Odchody domů 

Po obědě– vestibul 

13:15 –1.třídy vestibulem 

13:30– 2.třídy vestibulem 

13:45– 3. třídy vestibulem 

14:00 - 4.-5. třídy vestibulem 

 

15:30 vestibulem 

16:00 vestibulem 

16:30 vestibulem 

17:00 vestibulem 

17:30 vestibulem 


