Číslo 6/2013 červen

7. ročník

Dobrý den, dnešní Kolokočičiny se věnují Týdnu čtení dětem v Drnovicích, který probíhal ve dnech 1. - 7. června 2013.
Do předčítání pohádek, bajek, říkadel, hádanek a dětských příběhů se aktivně zapojilo 11 členských rodin Kolokoče.

POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
Týden čtení dětem jsme zahájili v sobotu 1. června na Křivdě. Pohádky z pařezové chaloupky předčítali Macháňovi –
Trávníčkovi v přestrojení za Křemílka a Vochomůrku. Hudebně pohádku doprovodil Jaroslav Novák na trubku
a Ilonka Zbořilová na harmoniku. Účast 9 dětí.

EZOPOVY BAJKY
Rodina Kyliánova – Mižákova zajistila v neděli 2. června předčítání pro děti ve Stodole. Dvě pohádky přečetla
Petra Vinšová. Předčítání doplnila hudebními vstupy a zakončila zpíváním s kytarou. Děti Petru doprovodily
na nástroje z kouzelného nástrojového košíku. Účast 10 dětí.

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
V pondělí 3. června bylo v plánu číst na Budonické louce. Z důvodu nepříznivého počasí se čtení pohádky přesunulo
do Kolokočovny. Louku s motýly a makovými panenkami jsme si vytvořili ve výtvarné dílně. Předčítaly Eva Hrdá
a Eliška Klvačová. Účast 21 dětí.

CIRKUS KŠANDA
V úterý 4. června se Kolokočovna proměnila v cirkus. V představení účinkovaly klaunky Hanka Špaňhelová
a Jitka Bébarová, dále žongléři, akrobati a provazochodci. Účast 17 dětí.

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Pavla Hönigová a Jana Lišková představily ve středu 5. 6. dětem domácí papírové divadélko. Divadelničily dvakrát
v Kolokočovně. Dopoledne pro dvouleté děti (účast 7 dětí), odpoledne pro předškoláky (účast 20 dětí).

O KOBLÍŽKOVI
Petra Slezáková a Petra Ulrichová přečetly dětem ve čtvrtek 6. června před Kolokočovnou pohádku O Koblížkovi.
K tomu koblížkové hrátky a fantastické překvapení nakonec – mísa plná smažených koblížků. Děti se olizovaly až za
ušima. Účast 16 dětí.

KOUŠE TO, ŠTÍPE TO, ZLOBÍ TO, CO JE TO?
Verše, rýmy a hádanky z výše jmenované knihy přečetl Česťa Schütz v zahradě Mateřské školy v Drnovicích. Tímto
příjemně ukončil každodenní rodičovské předčítání dětem. Účast 18 dětí.

OBECENSTVO

.
ZAPOJILI JSME SE
Letos jsme předčítali také dětem v Mateřské škole v Drnovicích.
Pro třídy Veverky, Zajíčci a Žabičky přečetly a za pomoci
domácího divadélka zahrály Eliška Klvačová a Eva Hrdá pohádku
O Smolíčkovi. Ve třídách Sovičky a Lišky jsme si zahráli na kino.
Eva Hrdá předčítala a promítala obrázky k pohádkám
O Kanafáskovi a Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. To vše ve středu
5. 6., účast 88 dětí.
Na Základní škole v Drnovicích jsme četli také a to ve
Školní družině pohádku o Kanafáskovi, dále Kvaka a Žbluňka a oblíbenou knihu dětí s názvem Co má v plínce myš (úterý
4. 6., účast 30 dětí).
NENECHTE SI UJÍT
Pokud jste nemohli nebo nestihli s dětmi na pohádky přijít, nesmutněte. Čeká nás ještě čtecí festival s názvem
„Přijíždí k nám Večerníček“ a podtitulem Celé Drnovice čtou dětem.
Uskuteční se v úterý 11. června 2013 v 17:00 hodin v Kulturním domě v Drnovicích – za oponou. Nejznámější, ale
i méně známé, večerníčkové pohádky dětem přečtou: Helena Paráčková (učitelka MŠ), Eva Hrdá a Eliška Klvačová
(Koločtení), Janka Holubářová (vychovatelka ŠD), Světlana Šicová (dětská zdravotní sestra), Alexandr Orálek (dětský
lékař), Zbigniew W. Wawrowski (p. farář), Antonie Dvořáková (ochotnická divadelnice).
Kolokočičiny vydal Kolokoč. Tvorba a foto Eva Hrdá, foto dále Pavlína Hȍnigová.
Kontakt: Drnovice č. 577, tel: 734 484 160, www.kolokoc.cz mail: kolokociciny@kolokoc.cz,

