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Pro tuto dobu jsme si pro vás připravili zajímavou víkendovou akci – KOLEDOVÁNÍ.
Zkusíme si společně s dětmi ze ZŠ Podomí, z Olomouce, Prostějova a Vyškova mnoho
vánočních tradic – patří sem např. pečení perníčků, vánoček, zpívání koled, krmítka pro
ptáčky, výroba svícínků, přáníček...a spousta dalších činností, které můžeš zkusit a
zažít.
Víkendovka se koná 11.-13. prosince ve škole v Podomí.
Chceš-li se zúčastnit, odevzdej nebo pošli vyplněnou přihlášku ve škole paní učitelce
Kocmanové do pátku 4.12.. !!!!!
Chtějí-li se rodiče také zúčastnit koledování, mohou přijet v sobotu po 14 hodině do
Podomí, kdy je škola otevřena i pro veřejnost. Od 14.00 až do 16.00 budou probíhat
dílny rozmanitých vánočních tradic. Návštěvníci si mohou na jednotlivých stanovištích
vyzkoušet své zručnosti (např. výroba svícínků, malování na sklo, pečení vizovického
pečiva, vyřezávání ze dřeva,..apod.) nebo si s námi jen tak pozpívat. Po dílnách začne
adventní koncert, na němž vystoupí žáci ZŠ Podomí.
Pro zájemce:
Místo konání: ZŠ Podomí
Začátek: v 19:00 hod. v pátek 11.12. ve škole
v Podomí (pro přespolní: z Vyškova jede
BUS v 18:28 hod.)
Konec: v neděli v 12:00 hod. (BUS do Vyškova
jede v 13:32 h)
Co s sebou:
− Spací pytel, karimatku
− Vlastní jídlo (zajištěno: sobotní oběd a
večeře; zajištěn je i pitný režim
v podobě čajů,apod.)
− Průkaz pojištěnce
− Léky (pouze ty,které musíš pravidelně
používat!)
− PŘEZŮVKY
− Oblečení do budovy i ven
− Speciální oblečení na koledování
(podobné jako mají postavy z Ladových
obrázků)
− Nějaký malý dáreček pro kamaráda (nejlépe vlastnoručně vyrobený)
− Cena víkendovky: 150 Kč (v ceně je zahrnuto zajištěné jídlo a ubytování)
+ asi 100 Kč na vánoční dílny (na každém stanovišti bude
drobný poplatek)
− Pokud jsi muzikant, tak si rozhodně nezapomeň svůj hudební nástroj
− Dobrou náladu a zlato v hrdle!
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