
Číslo 9/2013 září/říjen 7. ročník
Dobrý den, 
Drnovicemi a okolím se nesou zvěsti, že Kolokoč končí. O tom, že v Kolokoči je stále živo, se můžete přesvědčit z krátkých  
zpráv, fotografií a hlavně pozvánek. 

GENERÁLNÍ ÚKLID V KOLOKOČOVNĚ
proběhl na začátku nového školního roku. A vzaly to dámy opravdu zgruntu.

PROGRAM V KOLOKOČOVNĚ
Stejně jako každý rok,  probíhá od začátku října pravidelný týdenní, 
měsíční a občasný program v Kolokočovně. Každý den se něco děje.
Pondělí – Muzikoterapie pro děti od 1,5 roku, Těhulky a Angličtina
Úterý – Broučci, aktivita pro děti od 1,5 roku, Angličtina
Středa – Mravenečci, aktivita pro děti od 2,5 roku, Angličtina
Čtvrtek – Muzikoterapie pro děti od 3 let, Rodičovské povídání
Pátek – Cvičení maminek s kočárky, Svišti – aktivita pro děti od 1 roku

KOLOKOČ V TĚLOCVIČNĚ
Stejně jako v loňském roce provozuje Kolokoč ve školní tělocvičně každé úterý cvičení pro rodiče s dětmi od tří let.

KOLOKOČ VENKU
Na začátku října proběhla tradiční  Drakiáda na poli  za hřbitovem. Letos po letech pořádně 
foukalo, tak draci dobře létali. Na závěr se opékaly buřty na Křivdě.
Také Stonožka už vyrazila. Vydala se na moře. Z Evropy (z parku) vyplula lodí, kterou si děti 
samy vytvořily, na cestu kolem světa (okolo Drnovic). Kotvila u každého kontinentu. Nejvíce se 
Stonožce líbilo v Austrálii, kde zažila klokaní závody a také v Asii, tam se učila číst...

HODINA DUCHŮ
Plná Kolokočovna duchů – malých i velkých, k tomu strašidla a dýňové lampičky. Taky Barbucha, tma a popcorn. Nikdo 
se nebál...

NENECHTE SI UJÍT
- - - - - - - - - - -
Ve  středu  6.  11.  2013  proběhne  každoroční  Světýlkový  pochod. 
Sraz v 16:45 hodin u kostela. Jako vždycky půjdeme polní cestou směr Žumpy. 
S sebou baterky, lampiony, lampičky, blikačky a světýlka všeho druhu.
- - - - - - - - - - - 
Ve středu 20.  11.  2013 v 17:00 hodin –  Divadlo v Kolokočovně.  Přijede 
MgA Jan  Hrubec,  sehraje  představení  s  názvem  Loupežníci.  Pokud  se  vám 
v loňském roce líbilo loutkové představení Cesta do Betléma, přijďte letos zas!
- - - - - - - - - - -
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 pro mamky a velké holky, babičky a tety pořádáme BABINEC. Od 17:30 hodin budeme 
tvořit VÁNOČNÍ HVĚZDY.

Kolokočičiny vydal Kolokoč. Tvorba a foto Eva Hrdá, foto dále Pavla Hȍnigová. Plakátky Martina Tichá, rozvrh Eva Jílková. 
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