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V roce 2021 pokračovala

protiepidemiologická opatření a

Rosnička musela být od začátku

ledna opět uzavřena. Na

začátku ledna byly vypsány

termíny a během dvou dní byl

tábor Blázniví vědci zcela

obsazený.



V únoru byl zrušen Maškarní bál. Děti však o maškarní tvoření nebyly ochuzeny. Zájemci si mohli

vyzvenout nachystanou obálku a malý maškraní si udělat doma s rodiči.



Od 8.3. probíhala on-line jarní a velikonoční dílnička. Pro děti byly nachystány obálky s jarním

tvořením a drobnou keramiku k pomalování dle vlastní fantazie. Pro dospělé byla nachystána k



prodeji glazovaná keramika a různé dřevěné ozdoby, peříčka, vajíčka a pentle (které by za běžných

okolností byly k prodeji na Velikonoční dílně). I přes stížené podmínky měla dílnička a prodej úspěch

a

děti i dospělí se kreativně vyřádili.









Od 3. května probíhala online Dílnička ke Dni matek. Děti měly nachystány obálky dle svého

barevného přání, obálky si vyzvedly a doma tvořily. A také si malenovické maminky mohly přijít
vyzvednout dáreček - keramického andílka a kytičku.

V pátek 28.5. se uskutečnil váNOČNÍ běh Malenovicemi. Zcela netradičně v květnu, protože až
tehdy nám epidemiologická situace dovolila akci uspořádat. Srandy byl kopec, závodníci běželi o

život a troufnu si říct, že si tuto akci všichni náležitě užili.



S postupujícím jarem byla Rosničkou ve spolupráci s

OÚ Malenovice připravena  Malenovická poznávačka s

Ondrášem. Od 15. května do 6. června (prodlouženo

kvůli deštivému počasí) si děti i dospělí mohli  na 10

různých stanovištích v naši krásné obci vyzkoušet své

biologické znalosti a ještě se dozvědět něco navíc. Po

vyhlášení výsledků si děti přišly pro sladkou odměnu a

bublifuk.



Od začátku června vláda povolila volnočasové aktivity, tudíž
jsme mohli Rosničku otevřít dětem. Bohužel Sylva měla

dlouhodobou nemocenskou a ostatní lektoři neměli na co

(po více jak 7 měsíční pauze) navázat, takže probíhal jen

kurz Tvořívých šikulek. Děti si vytvořily podšálky z víček od

zavařovacích sklenic, lapač snů,  letní “ovocné” vějíře,

želvičku s kývající se hlavičkou, prázdninové přání v láhvi a

ozdobná

brčka.



V sobotu 26.6. proběhla akce Obce Malenovice, CVČ U Rosničky, MS Borová a  SDH
Malenovice nazvána Dětské odpoledne a smažení vaječiny. Počasí bylo krásné , účast byla
přímo úměrná začátku prázdnin  a pocovidové době. Děti byly nadšené a spokojené. Na děti
čekalo celkem 7 stanovišť, na kterých plnili sportovní i tvořivé úkoly a za každý úkol dostali
odměnu. Veškeré odměny pro děti byly pořízeny z Dotačního programu V Beskydech to žije
s podporou MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.





V létě Rosnička patřila táborníkům.



Blázniví vědci dopoledne vědátorovali a odpoledne sportovali. Ve středu se vydali na výlet do

Štramberku (jeskyně šipka, Aque Terra a Botanická zahrada). Největší úspěch měla výroba slizu,

téma těžiště a přenos zvuků.

Turisťák s přespáním proběhl až na jedno zranění (podvrtnutý kotník) bezpečně. Děti zdolaly Lysou

horu, pohrály si u Chladné vody a od středy do pátku jsme pobývali na Bebku na Morávce. Super

místo, děti spaly na půdě, měly  noční bojovku, večerní schovku, opékání buřtů, aj.

Tábor pro předškoláčky nesl téma Šmoulové. Děti celý týden  obývaly šmoulí vesnici, plnily šmoulí

úkoly, jedly šmorůvky a v pátek našly šmoulí poklad.

Děti na keramickém táborě sochaly o sto šest, domů si odnášely spousty krásných výrobků,

společných zážitků a nových přátelství.

Tábor Výlety za poznáním je určen menším nebo turisticky méně zdatným dětem. Během pěti dní

jsme navštívili rozhlednu Panorama, Archeopark a Rxbí dům v Chotěbuzi, Mlýnskou dolinu a

Jurkovičovou rozhlednu v Rožnově p.R.,  a výpravu k pokladu a stavbu domečku lesním střítkům.

Jeden den celý pršelo, tak jsme se uchýlili ke mě domů. Děti měly pizzu, kino, odpolední tvoření a

hry. Dům přežil a všichni byli spokojení :)

Děvčata na holčičím táboře celý týden tvořily a domů si každý den odnášely krásné výrobky -

šperkovničku, ptáčka v klícce, záložku do knihy, malovanou keramickou kočku a spoustu jiného.

Klučičí tábor byl plný zážitků.  Navštívili jsme AUX v Bernarticích n.O. a vyzkoušeli si tisk na trička,

Radegast v Nošovicích, EscapeGames únikové hry a umělou lezeckou stěnu, navštívili jsme Důl

Michal a haldu Ema. Zašli jsme si na polévku k Pacošům a hráli lesní hry.

Celkově se tábory velice vydařily, děti i rodiče byli spokojení a já pevně věřím, že v příštím roce se se

spoustou dětí uvidím znovu. Děkuji všem lektorkám a lektorovi za úžasnou práci a atmosféru a budu

se těšit na spolupráci v létě 2022 :)









31. července proběhla v blízkosti Obecního domu Tradiční pouťová veselice. Akce se uskutečnila ve

spolupráci obce Malenovice a Českého Rozhlasu Ostrava.  Počasí přálo, lidé se bavili, pili a jedli,

prodejci prodávali.



V sobotu 21. sprna se Rosnička zúčastnila Trhu trochu jinak ve Frýdlantě nad Ostravicí. Připravila

jsem si pro děti výrobu foukacích zvířátek.

Na začátku nového školního roku se změnilo obsazení lektorů. Keramiku si převzala Ing. Kamila

Hyšplerová, šití pro dívky Eva Čechová a dílničky a ostatní akce Mgr. Blanka Dužíková.



Mezi novinky začátku školního roku patří Turistické soboty a Procvičování paměti pro seniory.



Podzimní prázdniny v termínu 25.-27.10. byly velmi vydařené. Dva dny si  v herně děti tvořily, hrály,

stavěly a ve středu jsme se vydali do Ostravy na únikové hry EscapeGames a do HopJump centra.



Celý podzim byl v Rosničce nabitý akcemi. I přes různá covidová opatření (vstup pouze O-T-N),

později pouze osoby jen očkování nebo 180 dní po prodělaném covidu, byla účast hojná a děti i

rodiče spokojení.

V říjnu proběhly tyto akce:

- Drakiáda: 9.10. na louce za kostelem sv. Ignáce, počasí bylo úžasné, děti tvořily papírové

dýničky nebo bubáčky, za odměnu dostaly pitíčko, bebečka, perníčky a rosničkovy buttonek

- Podzimní burza: proběhla v termínu 11.-13.10., prodejní i nakupující účast byla hojná

- Podzimní a dušičkové tvoření: 26.10. pod vedením floristky Zuzky ženy a děti tvořily dle

vlastní fantazie.

- Dýňování: v sobotu 30.10. proběhlo první dýňování. Děti dlabaly malé dýničky a tvořily
prostorový obrázek.



V listopadu:

- svatomartinské posezení: v sobotu 13.11. proběhlo tradiční Svatomartinské posezení. Děti si

vytvořily lucerničky, se kterými jsme se ke kostelu vydali hledat Martina, poté děti tvořily
husu z rýže a mohly se nechat vyfotit s vtipnými cedulemi ve fotokoutku. Fotila nadějná

fotografka Bája Chromčáková. Dospělí si poseděli u výborného vínka, domácích paštik a

rohlíčků.

- předadventní dílnička: proběhla v úterý 23.11. Děti vyráběly originální dárky - šumivá

zvířátka do koupele a koupelovou sůl. Všem se výrobky povedly.

- Adventní dílna: proběhla v sobotu 27.11. Pro děti byla nachystána dětská dílnička, kde tvořily
vánoční přání a mezitím v horním sále Obecního domu dospělí vyráběli pod vedením

floristky Zuzky svícny a věnce dle své fantazie a oblíbených barev.





V prosinci:

- mikulášské rozdávání balíčků: ve středu 8. prosince byly v herně rozdány dětem mikulášské

balíčky (Mikulášská nadílka s čertem byla z důvodů přísných covidových opatření zrušena).

- Ježíšek v herně: ve středu 15. prosince zavítal do herny Ježíšek s drobnými dárky. Děti měly

napečené perníčky, připravené tvoření a každé dítě si rozkrojilo jablíčko pro štěstí.

- Vánoční posezení seniorů: v pátek 17.12. proběhlo v rámci Procvičování paměti posezení

seniorů při kávě, čaji a dobrůtce. Tento den jsme nechali mozky odpočívat a příjemně jsme si

popovídali a zavzpomínali.

- Vánoční soutěž s tombolou: dětem jsem přes e-mail rozeslala pdf soubor mnou připravených

a nakreslených vánočních úkolů. Pokud mi děti během ledna tyto pracovní listy donesou

nebo pošlou e-mailem, budou zařazeni do tombolového losování na konci ledna.



Děkuji za pozornost, Mgr. Blanka Dužíková


