Číslo 4/2013 duben

7. ročník

Pěkný den. V dnešních Kolokočičinách se dozvíte dobré i špatné zprávy. Doufáme však, že náladu vám nezkazí.
PRVNÍ TEPLÝ JARNÍ VÍKEND
V neděli 14. dubna v deset. Sraz na začátku Rakoveckého údolí u pomníčku partyzánské skupiny Jermak. Odtud ani
velká ani malá (tak akorát) kolokočácká tlupa vyrazila do terénu. Kaňonem okolo Rakoveckého potoka skrs louky, lesy
a paseky do lokality výskytu chráněné bledule jarní (Leucojum vernum).

ČERNOBÍLÉ FOTKY A MALOVANÉ DĚTI
Modrá trička s drobným logem Kolokoče, plus šátky z červeného krepového
papíru vázané na jedničku, plus
mávátka, rovná se velká slavná
RECESE.
RECESE Děti z Kolokoče natrénovaly
píseň Pionýři, pionýři, malované děti.
Ta v jejich podání zazněla 13. dubna
2013
na
vernisáži
fotografií
světoznámého
fotografa
Jindřicha
Štreita.
Výstava
nesla
název
„Vesnice mezi světlem a tmou“. Nejen fotografům se zde tajil dech...
NA SVATÉHO JIŘÍ VYLÉZALI HADI A ŠTÍŘI
..nejsou jedovatí. Vyrobily je děti v Klubíčku z barevných papírů a krepáků.

MITERMA LECIÁNOVÁ
Je jí 180 let, ale vůbec na to nevypadá.
Je prý ztělesněním zla a zlých mocných sil, ale taky na to nevypadá. V úterý 30. dubna 2013
bude rozhodnuto o jejím dalším osudu.
Po 15:00té hodině budou ve zmole za Křivdou připravena stanoviště s úkoly, hrami
a soutěžemi pro děti. Start je nahoře u posedu, jako vždycky.
V 17:00 hodin odehrají drnovické spolky turnaj ve volejbale. Po skončení cca v 19:00 hodin se
budou opékat špekáčky a pálit čarodějnice.
čarodějnice
OSLAVTE S KOLOKOČEM SVÁTEK DĚTÍ A LITERATURY
I letos se chystáme zapojit do celorepublikového Týdne čtení dětem.
dětem Od prvního
do sedmého června budeme předčítat dětem pohádky na veřejných místech –
na hřištích, v parku, v Kolokočovně, v Budonicích. Časový plán si budete moci brzy
stáhnout na webu.
11. června v 17:00 hodin proběhne čtecí festival v KD za oponou. Nese název
Přijíždí k nám Večerníček. Malí dopředu, velcí dozadu... Pozvánky najdete
na vývěskách na návsi, ve školce, škole a v Kolokočovně.
Při příležitosti čtecího festivalu vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma Večerníček.
Kreslete a malujte s dětmi vaše oblíbené pohádkové postavy. Obrázky si budete
moci prohlédnout na večerníčkovém čtecím festivale.
Pro děti i dospělé chystáme velké ilustrované překvapení.
překvapení A dozvíte se ho taktéž
11. června za oponou. Nyní prozradíme snad jen to, že bude také pohádkové...
TROCHU POHYBU
Stonožka se chystá na Dětské dopravní hřiště ve Vyškově.
Vyškově
V pondělí 20. května 2013. Kromě svých členů může přibrat několik
zájemců z řad veřejnosti. Přihlášky s účastnickým poplatkem
20,- korun přijímá a bližší informace podává Hana Macháňová
Trávníčková, mail: hanka177@seznam.cz
VOLNÁ HERNA KONČÍ
Oznamujeme, že se slunečným jarním počasím končí pondělní Volná herna. Na jejím opětovném otevření
se dohodneme na začátku nového školního roku, tj. v září 2013.
PERMANENTKY DO ZOO
V letošním roce nebude Zoopark ve Vyškově poskytovat členům Kolokoče zvýhodněné permanentky.
INDIÁNSKÁ VÝPRAVA
Čeká nás však další velevýhodná AKCE. Zcela zdarma! Proto už pomalu začněte chystat indiánské převleky!
převleky
Indiánská výprava se blíží. V příštích Kolokočičinách vám termín raději ještě připomeneme. Mějte se zatím hezky.
Kolokočičiny vydal Kolokoč. Tvorba Eva Hrdá, foto Hana Kunhartová, Martina Tichá a Pavlína Hȍnigová.
Kontakt: Drnovice č. 577, tel: 734 484 160, www.kolokoc.cz mail: kolokociciny@kolokoc.cz,

