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Milí přátelé, 
že se v Kolokoči  od loňska absolutně nic  neděje? Projděte si  po dlouhé době Kolokočičiny  
a přesvědčte se sami...

KONEC ROKU V KOLOKOČI
byl  zpestřen  loutkovým  divadlem, Výtvarnou  dílnou  a  Koločtením.  Už  podruhé  navštívil  Kolokočovnu 
MgA. Jan Hrubec,  absolvent  DAMU,  fakulty  alternativního  a  loutkového  divadla  se  svým Dřevěným divadlem. 
V roce 2012 nám představil vánoční příběh Vánoce aneb Cesta do Betléma, na konci loňského roku přijel s pohádkou 
o třech loupežnících a zvířátkách. 

KARNEVAL NA LEDĚ
První akcí  tohoto roku byl Karneval na ledě. Uskutečnil  se po pěti  letech na hřišti  Křivdě. Opět se kluziště hemžilo 
strašidly...

PŘED MASOPUSTEM
Výtvarničení a povídání o Masopustu a Karnevale proběhlo v Kolokočovně před maškarním průvodem a bálem.

MASOPUST
Stejně jako v loňském roce vyrazil průvod maškar na Křivdu.

MAŠKARNÍ BÁL
Letošní karneval v sále kulturního domu byl zaměřen na poznávání světadílů. Tématem byla Cesta kolem světa.

POSLOVÉ JARA
Na konci zimy vyrazilo několik kolokočáckých rodin opět za krásami Rakoveckého údolí.

KELTSKÝ TELEGRAF
Po letech se Kolokoč připojil k akci zvané Keltský telegraf. Světelný řetězec se vyhlížel na Chocholíku...

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Letošní čarodějná zmola byla obohacena o živou ochutnávku.

ALADINOVA LAMPA
Jan Hrubec, idol srdcí mnoha kolokočáckých dívek a žen, přijel v květnu opět se svým  Dřevěným divadlem. 
A o pouti přijede zas!

TÝDEN ČTENÍ
Již po třetí se Kolokoč zapojil do celorepublikového červnového Týdne čtení dětem. Letos se do předčítání pohádek 
kromě rodičů zapojily i velké děti...

A PAK RYCHLE UTEČTE
byl název třetího čtecího festivalu. Uskutečnil se už podruhé za oponou. Opět četli drnováci mající blízko ke knihám 
a k dětem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SE STONOŽKOU
Téměř padesát jezdících dětí si užilo červnové odpoledne na dopravním hřišti ve Vyškově.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Každé úterý ve školní tělocvičně pokračovalo cvičení pro rodiče s dětmi od tří let.

MRAVENIŠTĚ
Další pravidelná aktivita, která pokračuje již třetím rokem. Mravenečci pořád pracují, zpívají, tvoří, divadelničí, jezdí 
na výlety a jsou výborná mravenčí parta.

SVIŠTI
jsou roční a dvouleté děti s rodiči. Po celý rok se pravidelně jedenkrát týdně schází v Kolokočovně.

NEJNOVĚJŠÍ AKTIVITY
Novými  aktivitami  školního  roku 2013/2014 byly  HRAVÉ MYŠKY (miminka  od 2 měsíců)  a  SLAVÍČEK (hraní 
a zpívání pro děti od 1,5 roku). Scházeli se také 1x týdně.

Přejeme, ať se vám s Kolokočem i nadále dobře žije! Mějte krásné léto a radostné prázdniny!

Kolokočičiny vydal Kolokoč. Tvorba Eva Hrdá, foto P. Hönigová, E. Hrdá, P. Klvač, E. Jílková, H. Kunhartová, I. Drmolová. 

Kontakt:  Drnovice č. 577, tel: 734 484 160, www.kolokoc.cz mail: kolokociciny@kolokoc.cz,   
 

http://www.kolokoc.cz/
mailto:marcela.dvorak@seznam.cz

