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Milé děti, milí dospělí,

s lednem přichází nový rok a já pevně věřím, že tento bude méně covidový a my si společně 
užijeme spoustu rosničkových i obecních akcí. Je toho naplánováno poměrně hodně, lehce 
nastíním. 

V lednu všechny srdečně zvu na:
   -    burzu oblečení, hraček, sportovních potřeb, knih, drobných domácích potřeb, aj. Pokud má    
        někdo zájem o prodejní místo, jsou ještě 3 volná
   -    turistickou sobotu - na Smrk z Ostravice

V únoru se můžete těšit na:
- víkendovou holčičí přespávačku 
- sobotní Bobovačku u kostela
- focení dětí profesionální fotografkou
- maškarní dílničku
- karneval



Vánoční soutěž s tombolou
Připomínám Vánoční soutěž s tombolou. 

Během ledna mi přineste nebo e-mailem pošlete alespoň část 
vyplněných pracovních listů. Každému účastníkovi přiřadím číslo a      
z těch ve středu 26.1. v odpolední herně vylosujeme vítěze.

Ve slosování jsou: permanentky do herny, na dílničky, na kurz Šití pro 
dívky a na kurz Keramika, pexesa, pastelky, nálepky, omalovánky, 
odrazky, dobrůtky, …



PŘIJĎTE SI NAKOUPIT NA BURZU :)
- V SOBOTU 8.1. V ČASE 9:00-16:00
- VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI A POKUD BY 

SE NĚKDO CHTĚL S PRODEJEM PŘIDAT, 
NENÍ PROBLÉM, JSOU JEŠTĚ 3 PRODEJNÍ 
MÍSTA VOLNÁ

- A NEMUSÍ TO BÝT JEN OBLEČENÍ A 
SPORTOVNÍ VYBAVENÍ… MŮŽETE ZKUSIT 
PRODAT KNIHY, DROBNOSTI DO 
DOMÁCNOSTI aj.

- CO VÁM DOMA JIŽ PŘEKÁŽÍ, DRUHÉMU 
MŮŽE POSLOUŽIT.



   TURISTICKÁ SOBOTA -                           
NA SMRK Z OSTRAVICE

- v sobotu 22.1. 2022
- sraz v 9:00 na vlakovém nádraží ve FnO
- návrat v 16.33 nebo 17.33 (dle nálady a 

času)
- s sebou: oblečení dle aktuálního počasí, 

náhradní vrstvu, kvalitní obuv, nesmeky, 
teplý čaj a svačinu, čelovku

- při zpáteční cestě si zajdeme na polévku v 
Ostravici



Doučování dětí prvního stupně

- od ledna nabízíme v Rosničce doučování dětí 
prvního stupně (út a čt v čase 15:30 - 18:00)

- děti mohou chodit pravidelně nebo jen občas s 
určitým problémem

- lektorkou je Kateřina Chrostková, asistent pedagoga
- “Nemusíte se ničeho bát, procvičování, doučování a 

vysvětlování bude formou her a za pomocí různých 
pomůcek, které vám danou látku pomohou pochopit.

- Pokud bude potřeba vysvětlit "něco" složitějšího, jsem 
tady pro vás a pomalinku na vše společně příjdeme.

- Budu se snažit, abyste se na lekce se mnou těšily, a 
proto si pro vás vždy připravím zábavnou formu 
doučování.”



LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
- přihlášky můžete posílat od středy 5.1.
- přihlášky naleznete na: 

https://www.urosnicky.eu/tabory/on-line-pri
hlaska/

- prosím o přesné vyplnění údajů
- stav volných míst bude pravidelně 

zveřejňován na FB Rosnička Malenovice, 
na www.urosnicky.eu a                             
IG rosnickamalenovice

- jednotlivé tábory jsou popsány níže….

https://www.urosnicky.eu/tabory/on-line-prihlaska/
https://www.urosnicky.eu/tabory/on-line-prihlaska/
http://www.urosnicky.eu




Tábor CESTA DO PRAVĚKU: děti mají základnu v Rosničce, postupně 
během čtyř dní imaginárně navštívíme jednotlivá geologická období, 
ve středu budeme cestovat doopravdy a to do DINOPARKU u Karviné.   

Limit je 16 dětí, lektorky: Blanka a Janča

Tábor TURISŤÁK S PŘESPÁNÍM: v pondělí a v úterý budeme 
objevovat krásy okolí Malenovic a od středy do pátku bude naší 
základnou (pravděpodobně) horská chata Kmínek. Je nutné uvážit, 
zda je dítě fyzicky zdatné (ujdeme cca 70 km za týden) a silné (musí 
si unést batoh s oblečením, karimatkou a spacák (dovoz batožiny 
nebude). 

Limit je 18 dětí, lektorky: Blanka, Janča, Anička



TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁČKY: děti mají základnu v Rosničce. Během 
celého týdne plní zábavné úkoly na táborové téma, sbírají obrázky, 
body, aj., po obědě mají odpočinek a poté sportovní hry. Limit je 18 
dětí, lektorky: Pet'ka Páleníková a kol.

VÝLETY ZA POZNÁNÍM: každý den s dětmi podnikneme výlet do bližšího 
i vzdálenějšího okolí na zajímavá místa. Tento tábor není jen o turistice, 
zvládnou jej i méně zdatné děti. Limit je 16 dětí, lektorky: Blanka a 
Anička

KERAMICKÝ TÁBOR: děti mají základnu v Rosničce. Během týdne budou 
tvořit, glazovat, odlévat, malovat. Je vhodné přihlásit dítě, které jíž má 
zkušenosti s keramickým tvořením. Limit je 18 dětí, lektorky: Kamila a 
kol.



KLUČIČÍ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR: každý den okusíme trochu adrenalinu, 
trochu vzdělání, spoustu srandy a hlavně vybijeme přebytečnou 
energii :) Limit je 16 kluků, lektoři: Blanka a Petr

 
HOLČIČÍ KREATIVNÍ TÁBOR: dívky mají základnu v Rosničce. Během 
celého týdne budou vytvářet a vyrábět na různá témata z různých 
materiálů a různými výtvarnými technikami. Limit je 20 dívek, 
lektorky: Pet'ka Ptáčková a kol.
 
 



Přeji všem dětem, dospělým, 
přátelům a známým do nového 
roku 2022 pevné zdraví, hodně 
štěstí, školních i pracovních 
úspěchů, hromady úsměvů a 
pozitivních myšlenek.

Teta Blanka


