SOVICE
PROSINEC 2021
PLANETÁRIUM BRNO

Těsně před Vánoci jsme vyrazili do Brna.
První zastávkou bylo Planetárium a
hvězdárna Brno, kde jsme se dozvěděli informace o hvězdách a souhvězdích. A také
jsme tam zhlédli film Kouzelný glóbus, který byl o střídání ročních období. Poté jsme
se zajeli podívat na náměstí Svobody, kde
měli krásný vánoční strom. Dokonce jsme
tu potkali pána s flašinetem, který nám
zahrál několik písniček a prozradil nám, jak
jeho nástroj funguje.

SPANÍ VE ŠKOLE
Před prázdninami
jsme stihli ještě
spát ve škole. Bylo
to super! Koukali
jsme na pohádku,
jedli cukroví a předávali si dárečky.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Navštívil nás Mikuláš s
čertem a andělem. Čert
si naštěstí nikoho neodnesl a anděl dal hodným
dětem nadílku.

BESÍDKA

Bohužel nám situace nedovolila
předvést besídku naživo. Ale my
se nezalekli a zase jsme ji natočili
na video. Během natáčení nám
byla zima, ale užili jsme si i spoustu legrace. Stále se na ni můžete
podívat na stránkách školy.

POVÍDÁNÍ O BETLÉMĚ

Navštívil nás pan Drlíček a vyprávěl nám o
betlémě. Ukázal nám
různé druhy betlémů.

PROJEKTOVÝ DEN „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH“
Mňam.

Projektový den v prosinci
se nesl v duchu pečení a
zdobení perníčků či skládání vlastních básniček..
Všichni jsme si pochutnali.
Vyrobili si vlastní betlém a
povídali jsme si o vánočním příběhu.

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Jelikož nám napadla spousta
sněhu, vyrazili jsme bobovat. Náramně jsme si to užili.

Už nemůžu.

BRUSLENÍ

I v prosinci jsme šli
na stadion bruslit.
Vychytali jsme poslední mouchy a už
umíme dobře bruslit.

VÁNOČNÍ JARMARK

Děti si chtěly vydělat nějaké peníze do fondu, a
proto jsme celý listopad
a prosinec vyráběli výrobky. Děti zvládly bravurně
svou roli prodavačů a
prodali skoro vše.

RODIČOVSKÝ FOND
Zůstatek ke 30. 11. 2021
14 183 Kč
Čerti družina
- 252KČ
Kino
- 2 220 KČ
Pomůcky na tvoření
- 116 KČ
Bruslení
- 900 KČ
Vánoční pečení
- 100 KČ
Planetárium Brno
- 2 800 KČ
Doprava Brno
- 4 400 KČ
Spaní ve škole (občerstvení) - 1 255 KČ
Zůstatek ke 31. 12. 2021
2 140 KČ

