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Milí přátelé, 

máme před sebou období velkého rozvolňování 
a povolení pořádání akcí i pro školy a veřejnost.
Jsme rádi, že už se s Vámi můžeme v březnu na
některých akcích potkat. Chystáme dva jarní
koncerty 
v Národním domě, v pátek 11. 3. pořádáme
okresní kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné
nástroje, Dům dětí a mládeže organizuje o jarních
prázdninách příměstské tábory.
Doufejme, že nám tato příznivá epidemiologická
situace vydrží nadále a my se s Vámi všemi
sejdeme i na dubnové oslavě čarodějnic. 
Radujme se společně z prvních jarních slunečních
paprsků, pomáhejme potřebným a važme si toho,
že žijeme v míru.  
                                                                                                        
                                                                          Martina Zemková







Karneval pro mateřské školky

Naše ZUŠ a DDM zorganizovala pro mateřské školky karneval, který
se konal ve dnech 21. 2. – 23. 2. 2022 vždy od 8:30 – 11:00 hodin 
ve velkém sále Národního domu.
Po domluvě s paní ředitelkou Svobodovou každé dopoledne
dorazily děti z jedné školky a celý sál, který byl vyzdoben postavami
šašků s balónky, měly na dovádění jen pro sebe.
V sále je přivítala rozesmátá parta klaunů a hned, jak se děti
převlékly do svých úžasných masek, začal ten nejveselejší
karnevalový rej. Hodně se tančilo, skotačilo a klauni měli připravená
i veselá stanoviště, kde se např. stavělo z kostek, motali se pavoučci,
skládaly se pohádkové obrázky či házely papírové kouličky 
do kouzelného koše.
Nechyběla ani malinká svačinka v podobě banánu a brumíka. 
A samozřejmě pitný režim, který jsme opravdu dodržovali, protože
nám u dovádění bylo veliké teplo.
Před rozloučením jsme měli ještě balónkové dovádění na písničky 
z pohádek.
Celé dopoledne panovala veselá nálada a i díky skvělým paním
učitelkám, které se ihned do karnevalového dovádění zapojily, 
jsme si to všichni parádně užili.

Nám klaunům dodal tento karnevalový rej spoustu energie a už teď
se těšíme na jarní prázdniny, na které se nám přihlásilo hodně dětí.





Školní klub „KLUBÍČKO“

Na začátku měsíce února nás také postihla velká
nemocnost dětí, které musely zůstat doma v
karanténě, proto jsme museli počkat s dohráním
turnaje v elektronickém basketu. Turnaj se nám
povedl dohrát až v druhé půlce měsíce 
a medaile vytisknuté na naší 3D – tiskárně znají 
už své vítěze.
Moc všem gratulujeme!!!!

Únor je také měsíc, ve kterém se konají masopusty a
karnevaly. Také naše DDM jsme si vyzdobili
postavami veselých šašků a hlavním tématem byla
výroba karnevalových masek. Povídali jsme si o
masopustu, a proč se vlastně slaví průvodem masek
po vesnici či městem. Některé děti z našeho klubíčka
navštívily Masopust konaný v Hostinném a nadšeně
nám pak o tom vyprávěly.

Rozehráli jsme také soutěž v pexesu, které děti už
skoro zapomněly. V tomto soutěžním klání budeme
pokračovat i v měsíci březnu, aby si stihly opět zahrát
všichni. 



A co pro Vás chystáme v „KLUBÍČKU v březnu?

-dohrání soutěže v pexesu
-výrobu jarních kytiček
-promítání animáčku



SOUTĚŽ
Vybarvi dle čísel:

Jméno a příjmení:................................................



 Pomůžeš klukovi najít cestičku ke kytičce, aby ji mohl zalít ?

Jméno a příjmení:.......................................................



Vítězové soutěže:
 

Nella Kaislerová
Adéla Nejedlová
Laura Skalská
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