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PEČEME NA VÁNOCE                                                                   (4.12.1211) 
DNESKA TETA JANA S LIBUŠKOU PŘIPRAVILA TĚSTO NA VANILKOVÉ ROHLÍČKY A POTOM JSME SE HOLKY  DALY DO 

TVAROVÁNÍ ROHLÍČKŮ.  

MOC MI TO NEŠLO, ALE BYLA PŘI TOM VELIKÁ SRANDA. SNAŽILA JSEM SI VZÍT CO NEJVÍC TĚSTA, ABYCH HO MĚLA HODNĚ, 

ALE LIBUŠKA MI PORADILA A UKÁZALA JAK SE TO SPRÁVNĚ DĚLÁ. NEJLEPŠÍ BYLA LIBUŠKA, ONA CHODÍ DO ŠKOLY, KDE 

SE UČÍ VŠECHNO O VAŘENÍ, TAK ROHLÍČKY DĚLALA Z NÁS NEJLÉPE. EVIČKA S PATĚNKOU TAKY UDĚLALA PÁR ROHLÍČKŮ, 

ALE RADĚJI SE DÍVALY NA LIBUŠKU A SKLÁDALY ROHLÍČKY  NA PEKÁČ. PO UPEČENÍ NÁM TETA DALA OCHUTNAT JAK 

JSME JE DOBŘE UDĚLALI.  
KRISTÝNKA S. 

 

Těšíme se na vánoce!!! 



 Aquapark 

 25.11.2011. jsme šli 1R.S. Na aquapark s 
tetou Danou, Jak jsme všichni přišli ze školy, 
tak jsme si nachystali plavky,ručníky a mohli 
jsme vyjít. U přehrady Olešné nás čekala naše 
teta dobrovolnice Jana, která pracuje na 
aqapaku jako vedoucí. V bazen jsme si to 
skvěle užili.Teta dobrovolnice vzala s sebou 
foťák do vody a fotila nás pod vodou. To byla 
strašná sranda, Byla s náma  i Denča ze čvrté 
RS. Teta Jana  učila malou Janu plavat. 
Já,Krista a Marťa jsme chtěli jít strašně do 
divoké řeky,ale bály jsme se,tak šla s námi 
teta Jana. Bylo tó skvělé!!! Skoro pořád jsme 
chodily na tobogán a taky do vyřívky! No a 
pak už jsme šli zpátky do domova.Byl to skělý 
den, Doufám ,že zase půjdeme na aquapark. 
Strašně moc jsme si to užili! Děkujeme za to 
tetě Daně, že tam s námi šla a tetě Janě – 
dobrovonici. 

 Verča 

Vánoční posezení 

 
17.prosince byla Vánoční besídka.Každá 

skupina  si vyzdobila svůj stůl. Potom paní 

ředitelka nám něco povidala.Potom se 

rozhodovala,  který stůl je nejhezčí. Ale všechny 

stoly byly moc krásné. Pak jsme my děti 

předvedli scénku. Všechny scénky byly moc 

pěkné. Potom jsme si rozdali dárečky, které 

jsme dostali od paní ředitelky a šli na naší 

rodinou skupinu.Tam jsme si udělali 

štědrovečerní večeři a rozdali dárečky. 

Bylo nám  s tetami a dětmi moc krásně. Krásně 

jsme si to užili a  těšíme se zase na příští rok! 

 

Martina 5.R.S. 

  

Pečení na skupinách 
O Vánocích jsme pekli cukroví.Každá 

rodinná skupina si vybrala co budou péct. 

Dostali jsme na to potraviny z kuchyně. 

Na skupinách jsme taky ozdobili 

stromeček a udělali jsme si výzdobu na 

skupince. Těšíme se zase na další Vánoce 

v příštím roce!!!! 

Martina 5.R.S. 
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JAK JSME SI VYRÁBĚLI VÁNOČNÍ VÝZDOBU   21.11.2011 
TETA JANA PŘÍNESLA MALINKÉ SVÍČKY A POVÍDÁ: „DNESKA SI VYROBÍME HEZKÉ VÁNOČNÍ SVÍČKY“ BYLI 
JSME MOC ZVĚDAVÍ, PROTOŽE JSME VŮBEC NEVĚDĚLI, JAK TO BUDE VYPADAT. TO JSME VYSTŘÍHALI Z 
PAPÍRU TAKOVÉ PROUŽKY, KTERÉ JSME OKOLO SVÍČKY OBLEPILY. PAK JSME NA TEN PAPÍR NALEPILI 
OZDOBNÉ OBRÁZKY Z LESKLÉHO PAPÍRU. TY JSME VYŘEZÁVALI TAKOVÝM ZVLÁŠTNÍM VYKRAJOVÁTKEM. 
VYPADALO TO MOC HEZKY. SVÍČKY SE NÁM MOC LÍBILY. MAREK CHTĚL VZÍT I MAMINCE DOMŮ, ABY MĚLA 
RADOST, JAK JE ŠIKOVNÝ. JÁ JSEM SI TAKY U TETY JEDNU ZAMLUVILA PRO MAMINKU, AŽ POJEDU NA 
PRÁZDNINY DOMŮ.           KRISTÝNKA S. - KIKINKA 



PÍŠE SE ROK  2011 A JE ZÁŘÍ!!! 

TAK UŽ JDEME  OPĚT DO ŠKOLY A JSME ZASE VŠICHNI SPOLU. JÁ S  DUŠANEM  SE 

TĚŠÍME NA FOTBAL. TIBOR NECHCE S NÁMI JEZDIT, PRÝ JE LENIVÝ.   

VYZKOUŠELI JSME DRESY, JSOU SUPER, TAK UŽ SE JEN PODÍVAT, JAK NÁM BUDE 

JEZDIT AUTOBUS DO PALKOVIC.                                                                                                                      

MAREK 





PEČEME A ZDOBÍME PERNÍČKY S TETOU DOBROVOLNICÍ  ROMANKOU 

 

 

JAK JSEM ZDOBIL PERNÍČKY.  

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ JSEM DĚLAL POPRVÉ, TAK JSEM MĚL OBAVY, JAK SE MI BUDE VŮBEC DAŘIT.  ZDOBIL 

JSEM HVĚZDIČKY, SNAŽIL JSEM SE DĚLAT JE PĚKNÉ. TETY MĚ POCHVÁLILY JAK JSEM ŠIKOVNÝ.  BAVILO 

MĚ TO.   PŘIPOJILY SE VŠECHNY DĚTI I  ROMAN, KTERÝ JE NA SKUPINĚ  NOVÝ. BYL TAKY ŠIKOVNÝ.                                       

MAREK 



VŠICHNI VESELE PROŽÍVÁME VÁNOČNÍ 

BESÍDKU 2011   

Letos jsme si vánoční besídku užily úplně 

jinak. 

Všechny skupiny se sešly v nové kulturní 

místnosti, kde si  za 

1.  každá skupina připravila na ukázku 

slavnostní vánoční tabuli (stůl)  

2. děti z každé skupiny  vystoupily a 

přednesly svůj připravený program. 

 Moc se nám to líbilo.    

Slavnostní večeři jsme už měli na svojí 

skupině                                              Líba  



ADVENTNÍ KONCERT 

Teta Šárka nás naučila 

bubnovat na jemby.  Ze 

začátku se nám to zdálo 

hodně těžké, ale hodně 

nás to bavilo, tak jsme se 

naučily  vybubnovat  

rytmus. Dokonace dva. 

Heja, heja, hejaja…K tomu 

jsme ještě s tetou Janou 

nacvičily  zpívanou a 

hranou pohádku a celý ten 

program jsme pak 

předvedli všichni v kostele. 

Nejdřív tam zpívaly nějaké 

děti ve sboru  a pak jsme 

se předvedli i my. Bylo to 

moc hezké. Ty bubny 

hodně zněly, určitě byly 

slyšet až ven z kostela. 

Pak tam zpívala známá 

zpěvačka Basiková.  

 

Dušan 



Hezké vzpomínky na 6.RS. 

Vzpomínám  na tetu 

Gabku,Zdeňku, strejdu  Láďu. 

S nimi  jsem prožila krásné  

chvíle,mám na ně pěkné vzpomínky. 

Strejda Láďa mi dal hodně . Měl 

velkou trpělivost,protože mě  naučil 

základy na kytaru. 

Z dětí  si ráda vzpomenu  na 

Zdeňku P.,Janu P.,Miloše a 

samozdřejmě na bratry. 

Vše se mění,už jsou tam  jiní 

vychovatelé a jiné  děti a já už jsem 

taky jinde, na jiné skupině. 

Libuška 3.R.S. 

Když si mám 

zavzpomínat 

nad tím  co jsem  

prožila na 6.r.s. 

mohu k tomu 

říci  to ,že  jsem  

poznala hodně  

milých 

vychovatelů.. 



VÁNOČNÍ VÝPRAVA PIONÝRŮ   14.12.2011 

 Na úvod : 

Tento pobyt se nám moc líbil,moc nás 

baví jezdit za pionýry.Máme  tam 

kamarády,se kterýma si vždycky moc 

užijeme legrace.Jsme moc rádi,že nám  

domov umožňuje se s nima setkávat. 

  

    Na Vánoční   výpravě jsme 

měli připravené různé hry,u 

kterých jsme se hodně 

zasmáli.A největší překvapení 

bylo pro nás Vánoční 

tabule,které měla vyjádřit 

Štědrý večer. Nádherné bylo 

jak jsme si všichni zapálili 

prskavky, u kterých jsme 

zpívaly koledy.Strejdu Kuba u 

nich bylo slyšet nejvíce ze 

všech.Pak nás při tom  

fotil.Ještě ten den jsme si dali 

všichni  velký souboj ve  Step 

-mánii.  Neradi jsme odjížděli 

zpět do domova. 

Libuška 3.R.S. 



 SILVESTR 

 
 Ráno 31.12.2011 jsem se vzbudily s kamarádkami Marťou a Izou a věděli 

jsme, že tento den bude něčím vyjímečný. Hned ráno po svých službách 
jsme se dívaly na televizi, kde hráli různé filmy a pohádky a za chvíli jsme 
se přidaly ke hrám. :-) Celé ráno jsme prožily pěkně a srandovně a bez 
všelijakých hádkách nebo problémů. Nastává odpoledne a všichni jsme na 
6.RS kde se později všechno odehrávalo. Je odpoledne kolem 17:00 hodiny 
a paní kuchařky nám posílají různé silvestrovské suroviny, které jsme si 
mohli po svačině připravit na stůl a každý si mohl brát kolik chtěl ale 
šetřily jsme si hlavně na večer. Pak jsem si každý udělal hygienu a malé 
děti se šli potom dívat na televizi. My velcí (bylo nás 4) jsme seděly u 
počítače a střídaly jsme se abychom mohli posílat svým příbuzým, rodinám 
a také kamarádům blahopřání do nového roku. Trvalo to nejmíň do 23:50. 
Potom jsme se sešli v kuchyni a z košíku jsme vytáhli dětské špunty :D se 
kterýma jsme šli na chodbu sip o půlnoci připít. Stojíme u okna a 
vyčekáváme na Nový rok a hned jak začal tak jsme si připily a dívaly jsme 
se z okna na veliký ohňostroj všelijakých tvarů. Nejvíce se nám všem 
líbila zářivě červená srdíčka!!! :-) Ohňostroj trval nejmíň půl hodiny. 
Hned po ukončení jsme si ještě jednou všichni připily a smaly jsme se 
různým vtipům, které jsme si vykládaly :D!! Tento den byl pro 
nás velmi: SRANDOVNÍ, SKVĚLÝ, 
ÚŽASNÝ,RADOSTNÝ,VTIPNÝ a KRÁSNÝ!! 

   

                                                                                               

 

                                                                                                          ZPRACOVALY: 

                                                                               Kateřina 15 let (4.RS) 

                                                                               Martina 13let (1.RS) 

                                                                               Izabela 11let (4.RS) 

 

Vánoční besídka a dárky 
 

Stejně jako každý rok byl opět čas 

Vánoc a jelikož na Vánoce jezdí 

většina dětí domů,tak my si 

vždycky uděláme takové společné 

posezení na skupině dokud jsme 

všichni pohromadě.Ten to rok  

jsme se všichni sešli v nové 

společenské místnosti, kde měla 

pani ředitelka  proslov a jednotlivé 

skupiny  vystoupení. Poté jsme se 

rozešly na své skupiny a tam jsme 

si všichni dali večeři a skvělé 

cukroví.Pak jsme si společně se 

zvedly od stolu a šli si sednout do 

obývaku,kde pod blýzkavým 

stromečkem ukrývaly daréčky,které 

jsme si pak rozdaly.Byla by to 

hloupost,kdybych Vám tu napsala 

co jsme dostala.Po rozbalení dárku 

jsme ještě seděli v obývaku a poté 

jsme si všeci popřálí Šťastné 

Vánoce Nový Rok. 

 



ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 15.12.2011 

Byla sranda!!!  I když se mi do tanečních 

nechtělo, nakonec jsem to zvládl!!!  

Holkám to moc slušelo a mě taky.  (Že jo!!!)                    

Honzík 2.RS  



Dne 22.1.2012 jsme s tetou Janou G.,  Danou a Maruškou  se vypravili do kina Vlast na divadelní 

představení  

O perníkovém dědkovi Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat na  

děti ve své perníkové chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti ovšem  

dědek zůstane uvězněn v chlívku s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku. Jedl totiž došky z chlívku  

a propadl se do chlívku ke koze a prasátku. Nakonec se mu z chlívku podařilo dostat s pomocí Mařenky,  

kterou odměnil perníkovou chaloupkou. Ale s tou už po nějaké době nebyl spokojen její tatínek s maminkou.   

Chtěli zpět svoji chaloupku, perník už jim nechutnal a ani ho nikdo nechtěl kupovat.  

Mařenka donesla dědečkovi vegetariánskou kuchařku a dostala nazpátek svoji chaloupku. 

Byla to veselá pohádka  s mnoha písničkami, všem se nám líbila. 

Účinkující: Divadlo Andromeda - Andrea Sousedíková a Dodo Slávik 

 

Libuška 3.RS 



Čěský Těšín 

Jsme jeli s tetou Dášou a tetou Zuzkou do Čěského Těšína na vystoupení 

od Hanky Kynychové. Bylo tam i občerstvení a různé hry - většinou pro 

malé děti.Vystupovali tam různé vystoupení např. Fushion,kde děcka 

zpívaly.Bylo hnusné počasí – pršelo,ale i tak jsme si to celkem užili. 

Verča 1.R.S. 

Praha -Finále 

Takže 16.-20.11.2011 jsem jela do Prahy s 

verčou,Barčou,Evičkou,Denčou,Kristínkou,Marťou D.,Alexem,S 

Vikím,Páťou,Tetou Hankou,Dášou,Zuskou a s Honzou.P.,který nám 

pomáhal.Ti nejmenší jely domovským autem a ti větší jeli vlakem.jak jsme 

jeli vlakem ,tak jsme zpívaly,leželi no prostě jsem si to užívaly.Jak jsme 

dorazili,tak jsme byli ubatování v Hotelu Pramen 17.11. už byla 

soutěž.Docela jsme se těšily až budeme před všema tancovat i když jsme 

se moc styděly a bály jsme se že to pokazíme .Ale jak jsem vešli na podium 

tak ke konci jsme si to užívali.Tak to probíhalo celý den .Večer bylo 

vyhlašování do finali a superfinále.Ten to rok jsem se dostaly pouze do 

finále,alenám  to nevadí ,protože jsme věděli,že bychom s eneumístili.Pak 

jsme jeli domů a hned jsme šli spát,protože jsme byli mooc unavení.Potom 

18.11. bylo to největší ! Soutěž jsem o medajle.Hned ráno tam přijeli patroni 

( herci a zpěváci) ,keří s ejeden stal o jeden somov.My jsem měli  

herce,který  se jmenoval Pavel Svoboda.Celý den zase proběhl tančením a 

zpíváním.Jak byli přestávky tak tam zpívali růzdní zpěváci např.Martina 

Partlová,Gipsi.cz a další. Večer bylo vyhlašování a loučení.Ten to rok se 

umístili na 2.místě : J.Kika a Eva ,Paťka,Petr,Alex,teta Dáša,teta Zuzka.Na 

3.místě se umístila Jana.Kika S.,Natala a Marťa D., a ostatní se 

neumístili.Pak jsme se rozloučily a jeli do hotelu 20.11. jsme už jeli zpátky 

do domova.Cesta jsme si  zase náramně užili. Těšíme se zase na příští 

rok!!! 

Podzimní soustředění Zlenice 

Podzimního soustřědění ve 

Zlenicích. Jsem se zučasnila úplně 

náhodou.  

Jelikož  holkám odpadla Denča  

tak jsem ji zaskočila.  Ovšem měli 

jsme na to jen 3 nebo 4 dny. Aby 

mě holky naučily sestavu. Mým 

úkolem bylo celé dny buď cvičit s 

holkama anebo  z videa  z  

televize. 

 Nakonec jsem něco málo uměla a 

jely jsme do Zlenic.  Abychom  

ukázaly co umíme. Hned první den 

jsme  se měly předvést. Ovšemže 

porota věděla ,že  to moc neumím,  

ale pochválili mně. Ten den jsme 

ještě ukazovaly reklamu a po 

programu se                   rozešly.  

Druhý den jsme na tabuli rozpisů 

zjistily v kolik má kdo a  kdy 

trénink. Pokud jsme měli  volno 

chodily jsme  se koukat na naše 

protivníky. Ani jsme se nenadály a 

už jsem šla  s holkama  cvičit  

aerobik. Zistily jsme, že nám  

změnili kroky, tak jsme zase 

nacvičovaly a stále cvičily. 

        Toto byl 2 den. 3 den se vše 

dopilovalo a poté jsme se rozjeli 

každý do svých kroků. 

        A těšily jsme se na finále. 

 

Kristýna 1.RS 
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Učila jsem do školy básničku, moc se 

mi líbila.  

Dostala jsem za ní od pani učitelky 

velkou pochvalu.  

KIKI 3.RS 

 

 

Perníková chaloupka 

 

Kdopak,děti,se mnou chce 

 k perníkové chaloupce? 

Povedeve nás pěšina, 

co u lesa začíná. 

  

Už nás vede lesem. 

Nebojte se,zde jsem! 

  

Pře louže a přes potok 

udělám velký skok. 

  

Podlé tůně,podél mlází 

pěšinka nás doprovází. 

  

Přes kopec a do údolí. 

Koho děti,nohy bolí? 

  

Před námi je starý dub. 

Už tam budem coby dup. 

 

   

 Už stojíme na palouku. 

 Podívejte na chaloupku! 

   

 Opravdu je z perníku 

 od střechy až po kliku! 

   

 Zaťukáme na dveře. 

 Ježibaba otevře. 

   

 ,,Řekněte nám,co dělájí 

 Mařenka a Jeníček?,, 

 ,,Nevídíte? Práci mají. 

 Pečou pro nás perníček." 

 

Jana  J.  Nás přišla navštívit.           

Má moc hezkou holčičku.  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥ 

Malé holky z naší skupiny z ní byly moc nadšené. I 

já.  

Jana nám vyprávěla, jak se má , jaká je to velká 

práce se starat o dítě a že už nemá tolik času na 

sebe. Byli jsme všichni rádi, že za námi přišla.   

                                                                            Líba 



Byli jsme v Praze zase soutěžit  mezi dětskými domovy a moc se nám celý program líbil. Užili jsme si všechno co nám bylo  zadáno 

jako soutěžní disciplína. Hráli jsme v Dejvickém divadle scénky, v policejním muzeu jsme zase dostali roli malého vyšetřovatele, kde 

jsme hledali stopy, poznávali pachatele, snímaly otisky prstů a na čas rozeznávali předměty. Další úkol  byl, zda z balónků jako firma 

zvládneme vyrobit postel  a  dokážeme jí i  prodat. Byli jsme borci, všechno jsme zvládli    Ještě jsme stihli i podívat se na večerní 

Prahu.  Moc hezký zážitek, hlavně pro holky, které byly v Praze poprvé.                                                   Líba 



 

 

 
Byli jsme v Ostravě Zábřehu  hrát malou kopanou mezi dětskými domovy z  Moravskoslezského kraje.  

Bylo škaredé počasí. Celou dobu nám pršelo, ale i tak jsme hráli. Moc jsme chtěli vyhrát pohár. A taky jsme ho vyhráli. Dostali 

jsme ho za třetí místo.  



Jak pro nás  dobrovolníci z Adry udělali sportovní odpoledne 

na hřišti u našeho  dětského domova.Rozdělili jsme se na 

družstva soutěžili v disciplínách: běh s předáváním plyšáčků, 

skákáním v pytli….Moc se nám to líbilo. Dali nám i sladkosti. 

Já jsem dostala od nich balón.                                                                                                           

Naty 



                VYHNALOV  
s tetou Hankou   a   strejdou Kubou 

Hóóóóódně  hezkých zážitků!   Teto a strejdo      děkujeme !!!!! 



PERLIČKY 
 

 

 

 

Evička: Přikreješ mi nožičky?  

Teta: To víš, že jo, oni ti koukají. Evička: Jak 
mi můžou koukat, když nemají očička... 

 

 

Paťa: … my máme pěnu do koupele a ... 
jsem po ní pěkná... 
 
 
  
 Evička: Maminka hříbátka je konice?  

Paťa: Nene, koňová!  
A maminka štěňátka je ŠTĚNICE... 
 

 
Děti vymalujte na obrázku zdravé potraviny. 
Roman vymaloval i jitrnici.  

Teta: …  a jitrnice je zdravá? Roman: Ne, ale 
mám ji moc rád. 
 
  
 

Děti, krásné léto a hodně hezkých 

zážitků o prázdninách       

Těšíme se na další psaní dětí!!!! 


