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Ahoj všichni… 

a po pár měsících jsme zase tady. Za námi je už skoro celé první pololetí a 
všichni víme, co nás na konci něj čeká. Anooo, je to ten krásný papír se 
známkami, na kterých jsme celý půlrok více či méně pracovali. Celé období 
podzimu a zimy však nebylo jen o škole a známkách. Plno jsme toho zažili, a 
abychom si to všechno hezky připomněli, sepsali jste, vy děti, krásné články o 
tom, jak to všechno proběhlo, co se událo a jak to dopadlo. 

Vánoční prázdniny proběhly v klidu a míru, přesně tak, jak mají vánoční svátky 
probíhat. Štědrý den i Silvestr byl plný veselí, dobrého jídla a pohody. Také 
proběhlo plno akcí spojených s Vánoci, návštěva známé firmy na sladké 
dobroty, oslavy a plno činností na rodinných skupinách. 

Co vše se tedy událo, si můžete nyní pročíst a prohlédnout na dalších stránkách. 
I přesto, že venku pořád řádí již velmi známý Covid – 19, my se rozhodně 
nenudíme a zažíváme plno aktivit. 

Do nového roku tedy všem přejeme hlavně zdraví, aby nový rok 2022 byl 
poklidný, bez hádek, stresu a zbytečných problémů, abyste byli prostě všichni 
spokojeni a šťastni. Také vám všem přejeme dobré vykročení do toho nového 
roku, ať už ve škole, v práci nebo v osobním životě, buďte k sobě všichni 
navzájem ohleduplní, zodpovědní k sami sobě i druhým. 

 

A hned bude v tom novém roce lépe…. 

teta Bára a Kristýnka 

 

 

 



Exkurze ve firmě Marlenka 2021 

Na začátku listopadu jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Marlenka ve Frýdku - 
Místku. Na místě nás přivítala příjemná průvodkyně, která nás usadila do 
zasedací místnosti a ujala se úvodního slova. K povídání nám bylo připraveno 
pohoštění v podobě sladkých produktů firmy. Během konzumace jsme shlédli 
video, které pojednávalo o základních informacích, historii a pracovním procesu 
firmy. Poté jsme se odebrali na samotnou prohlídku firmy. Během ní jsme si 
mohli prohlédnout stroje na výrobu pochutin, samotnou práci zaměstnanců, také 
jsme mohli klást dotazy. Ke konci prohlídky jsme měli možnost si koupit nějaké 
dobroty v závodní prodejně. 

Moc děkujeme za pozvání majiteli Marlenky - panu Avetisjanovi a vedení DD 
za skvělou příležitost zúčastnit se této exkurze. Byla to super podívaná! 

 

 

 

 

 

 

 

 



První sníh 

 

První sníh 

Na bílém koni přijel nám sníh, 

tak můžem zase jezdit na saních. 

Pojede dolů, 

až k holému stromu, 

který je pokrytý 

sněhovou vánicí. 

První sníh má každý rád, 

postaví se sněhulák. 

Sněhuláku 

 

 

vem si látku 

ušijem ti kalhoty 

tričko, bunda nesmí chybět 

abys měl do foroty. 

Nádherné vločky padají z nebe 

a já jedu na lyžích místo tebe. 

Sněhu je pro všechny dost 

pojďte nám s ním na pomoc. 

Auta rychle zapadají 

už ke škole nejezdějí. 

 

Matyáš a Michal 5.RS 

 
 



Pečení vánočního cukroví  

Začátkem prosince jsme začali péct s tetou cukroví na Vánoce. Do voňavé práce 
s cukrovím se zapojili všichni, ale největší radost měli naši nejmenší, kteří patří 
mezi nejlepší ochutnávače cukroví. Dílo se nám podařilo a cukroví jsme 
společně s tetami snědli.  

 Dominika a ostatní 5. RS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



I my na 4. rodinné skupině jsme se před Vánoci pustili do pečení perníčků. Na 1. 
Rodinné skupině jsme si napekli vanilkové rohlíčky, které ale nevydržely do 
dalšího dne, protože byly tááááák dobré. Taky jsme si vyrobili nějaké ty vánoční 
ozdobičky.  

děti z 4. RS  a 1. rs 

 

  

 

 



 

 

 



Nevšední sobotní odpoledne 

Dne 4. 12. 2021 jsme slavili 15. narozeniny od Honzy, který byl příjemně 
překvapen a potěšen. K narozeninám dostal, to co si přál. Na zdraví jsme si 
připili kofolou a ochutnali jsme marcipánový dort s jahodami. Narozeniny jsme 
si náramně užili.  

   Dominika, 5. RS 

 

 



Čertování na 5. RS 

 

Čerte, čerte,  

nechoď k nám,  

nemysli si, já tě znám.  

Čerte, čerte,  

 

ty mě zlobíš,  

vím, že dětem uhlí nosíš.  

A kdyby nám anděl něco dal,  

ty bys nám to čerte všechno vzal. 

 

V neděli odpoledne, když se Matyáš a Michal vyspali, tak se ozvalo bouchání na 
dveře. Buch, buch, buch, teta nechtěla otevřít, protože za dveřmi byl Čert. 
Prohnal se skupinou a hledal Michala a Matyáše, který se schoval čertovi do 
skříně, ale Čert měl dobrý čich a oba dva kluky našel. Jéje, kluci slibovali, že 
budou hodní a vykoupili se písničkou. Čert si nakonec Matyáše nevzal, odnesl 
tetu, kterou po chvilce vrátil, protože Matyáš plakal a říkal: „Co budeme dělat 
bez tety? Přece nebudeme samostatná skupina.“ Pak Čert tetu raději vrátil a 
Matyáš od té doby „poslouchá“…  

Matyáš a teta Pavla, 5. RS 

 

 

 



A Čert navštívil i 1. rodinnou skupinu…. 

 

 

 

 

Tady se ale moc neohřál, malá Terezka je mooc hodná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narozeniny Kláry a Emila 

 

Moje narozeniny jsme slavili dohromady s Emilem. Myslím, že jsme si to 
dohromady všichni užili. Na narozeniny jsem dostala nalepovací nehty, voňavku 
a pleťovou masku. Měli jsme dva dorty – čokoládový a vanilkový. Docela 
rychle se to všechno snědlo. Na stole jsme kromě dortů měli i plno chipsů, 
popcorn a tak. 

    

                                                                                              Klára, 6. rs 

 

 

 

 

 

 

 



A naši dva oslavenci  

 

 

 



Narozeniny Boženky a Aničky 

Naše oslava byla společná, moc jsme si ji užili, měli jsme mini dortík a různé 
sladkosti a slané. Také jsme dostali dárky, které jsme si přáli.  Oslava se konala 
11. 12. 2021. Já dostala k narozeninám papuče Adidas, které jsem si vybrala 
sama a barvy na vlasy, Anička dostala Barbie.  

 

 

 



Ježíšek nezapomněl: Lidé splnili přání dětem z Dětského domova 
v Opavě 2021 

Strom splněných přání - tak se jmenuje v pořadí 4. projekt opavského 
Obchodního centra Breda & Weinstein, prostřednictvím kterého mohli zájemci 
na Vánoce věnovat dárky dětem z dětského domova. Také letos stál v Bredě 
stromeček, na kterém visela ručně psaná nebo malovaná přání dětí z Dětského 
domova v Opavě. 

Kdo chtěl, mohl si jedno, ale i více přáníček ze stromu vybrat, koupit dáreček 
nebo dárečky a zanést je na "sběrné" místo v Bredě. Všechny pak byly 
slavnostně předány a uloženy pod stromeček v Dětském domově Opava v 
pondělí 20. prosince za účasti jednoho zástupce z dětí šesti rodinných skupin, 
ředitelky a její zástupkyně včetně novinářky a marketingové koordinátorky.  

"Jsme velmi rádi, že tento projekt existuje. Je to milé a krásné gesto. Jednak od 
těch, kdo jej připravují a oslovují nás, ale i od samotných "Ježíšků". I přesto, že 
doba je jaká je, vše se zdražuje, mezi lidmi se najdou takoví, kteří mají velké 
srdce a dětem koupí, co si přejí. Nevím, zda si vybírají podle toho, zda mají větší 
náklonnost k děvčatům nebo ke chlapcům, nebo podle toho, co je pro ně snazší 
koupit v obchodě, ale přesto je to moc dojemné a velmi bych chtěla i za děti 
všem, jak organizátorům akce, tak i zmíněným "Ježíškům" upřímně poděkovat," 
sdělila Deníku ředitelka Dětského domova v Opavě Dana Grunerová. 

                                                                         D. Grunerová, ředitelka DD Opava 

 

 



Vánoční besídky na rodinných skupinách 2021 

 

V úterý 21. 12. v podvečer proběhly již dlouho dětmi očekávané vánoční 
besídky na RS, které se nesly ve velmi příjemné, pohodové a hřejivé atmosféře. 
Děti společně s tetami připravily bohaté občerstvení a slavnostní tabuli k 
štědrovečernímu stolu. Před slavnostní večeří přišla na jednotlivé RS paní 
ředitelka se svými hosty - zástupkyní a sociální pracovnicí, kde byla k vidění 
pěkná a příjemná vystoupení všech dětí, které si pro tento slavnostní okamžik 
připravily. Poté paní ředitelka obdarovala ředitelskými dárky ty děti, které si to 
nejvíce zasloužily. Po výborné večeři se děti přesunuly do obývacího pokoje, 
kde si všichni společně rozdali a rozbalili dárky. Nadílka dárků byla velmi 
bohatá a proběhla v kouzelné vánoční atmosféře. Na tvářích všech dětí byla 
vidět obrovská radost a štěstí. 

S bohatou nadílkou a všemi připravenými dobrotami byly děti velmi spokojené 
a s úctou svým tetám, strejdům a vedení DD poděkovaly za krásný den a 
popřály šťastný a spokojený celý nový rok 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční besídky pohledem našich dětí…. 
 

 Vánoční besídka na 1. rs 

Jako každý rok jsme se všichni sešli společně v obýváku, kde jsme si pozvali 
paní ředitelku, paní zástupkyni, paní sociální. Když vešly do obýváku a usadily 
se, přivítala jsem je na naši skupině, děti jim potom předaly drobné dárky. 
Postupně jsme zpívali a přednášeli koledy. Já jsem zpívala s Lukášem písničku 
Tři oříšky pro popelku a moje malé sestry u toho tancovaly. 

Když jsme skončili, popřáli jsme krásné Vánoce a šťastný Nový rok. 

Potom proběhla Štědrovečerní večeře a společný přípitek. 

Kolem 18. hodin jsme šli ke stromečku, kde jsme měly spoustu dárku. Hlavně 
malé holčičky měly radost. Později jsme začali uklízet. 

Druhý den jsme jeli domů na Vánoční prázdniny poprvé od doby, co jsme tady, 
v DD si nás vzala mamka, která pro nás přijela, a odjeli jsme do Ostravy. 

 

Lenka a děti z 1. RS 

 

 



Vánoční besídka na 2. RS 

 

I na 2. rodinné skupině se v prosinci zastavil Ježíšek. Besídka se plánovala 
dlouho dopředu, pekli jsme cukroví, zdobili stromeček a skupinu a sami jsme si 
naplánovali a nacvičili program, ve kterém měla hlavní roli Míša a její kytara. 
Také jsme si nakoupili hodně dobrých věcí, abychom si svátky užili se vším 
všudy. Už od neděle jsme žehlili ubrusy, tety vyrobily ozdobné vazby na stůl, 
nachystali sváteční oblečení, vybalili a umyli slavnostní skleničky. V úterý 
odpoledne jsme měli plné ruce práce s chystáním svátečního stolu, dávali na 
mísy ovoce a cukroví, vybalili a nachystali nakoupené dobroty. Tety pak „jako 
tajně“ odnášely dárečky pod stromeček. Stejně jsme je všichni viděli….Besídka 
u nás na skupině byla až nakonec, nejsme žádná mrňata. A pak jsme se dočkali. 
Přišla paní ředitelka Dana Grunerová, teta Olinka i teta Zuzana. Napřed jsme 
předvedli náš program, který se návštěvě líbil. Poté nám paní ředitelka za 
všechny poděkovala a popřála krásné vánoční svátky. Ředitelský dárek letos 
dostaly Karolína a Michaela a měly radost. Pak jsme se všichni rozloučili a šli 
ke slavnostní tabuli. A potom už přišlo vytoužené rozdávání dárků. Bylo jich 
hodně a všichni dostali něco, po čem dlouho toužili. Vánoční besídka byla moc 
pěkná a určitě splnila naše očekávání. Už teď se těšíme na tu další…. 
 

děti z 2. RS

 



 

 



Vánoční besídka na 3. rs 

Besídka se u nás konala 21. prosince. Jako každý rok jsme si připravovali 
pohoštění, také pro kanceláře. Připravili jsme si básničky a z Anet taneční 
kroky. Poté jsme dostali poukazy do Bredy, vlastní hrníčky a lžičky s vlastním 
jménem. Rozloučili jsme se s vedením a šli si spapat skvělí bramborový salát 
s řízkem. Po večeří jsme si šli rozbalovat dárky, byly jsme spokojeni. Besídku 
jsme si parádně užili.                              

                      Ester, 3.rs 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční besídka na 4. Rs 

Vánoční besídka se konala dne 21.12 2021. Dostali jsme od vedení dárečky, 
jako například sportovní vák, lžička a hrnek se jménem ať máme každý svůj a 
nepůjčujeme si od ostatních. Ti hodní také dostali poukázky do OC Breda. My 
jsme si pro vedení připravili občerstvení a vánoční program, který jsme 
připravili s tetou Verčou a s tetou Evou. Já jsem spolu se svým bratrem Erikem 
zpívala písničku od Evy Farné, s čímž nám pomáhala také Míša Homolková. 
Nela a její sestra Markéta si připravily vtipné básničky a celou besídku uváděl 
David Szkibik. Také jsme pro ně měli drobné dárečky. Den po besídce jsme 
odjeli na vánoční prázdniny domů a po příjezdu z nich nás čekala zase škola, do 
které jsme se vůbec netěšili.  

          Barbora, 4.rs 

 

 

 

 

 



 

 

 



Vánoční besídka na 5. Rs 

V předvánočním čase jsme se sešli na 5. RS dne 21. 12. 2021 u vánočního 
stromečku. Přípravy probíhaly od dopoledne. Prostíral se sváteční stůl, chystalo 
se ovoce, cukroví, chodba se nasvítila rozzářenými svíčkami a světýlky. S první 
hvězdou přišli tři andělé, kteří se nestačili divit, kolik dárků nám Ježíšek nadělil. 
Andělé si poslechli krátký program, ochutnali cukroví a podělili děti prvními 
dárky, za které jim děkujeme. Poté jsme všichni usedli k svátečnímu stolu, po 
přípitku nám všem chutnal skvělý bramborový salát tety Libušky. Po večeři 
jsme si u stolu povídali a vzpomínali na tradiční lidové zvyky. Udělali jsme si 
společné foto u stromečku a následovalo rozbalování dárků, nezapomněli jsme 
na Davida a Margit, kteří tou dobou byli na izolaci. Všichni byli štědře 
obdarováni krásnými dárečky a děti dojaty projevenou radostí dětí. 

Děkujeme paní ředitelce, paní zástupkyni, celému vedení, všem tetám a 
strejdům za krásné Vánoce! 

 

                Děti a tety z 5.RS 

 

 



 

 



Vánoční besídka na 6. Rs 

 

Besídka se konala 21. 12. 2021 jako vždy. Kolem tři jsme s celou skupinou 
všechno chystali. Poté se všichni oblékli do společenského oděvu a jenom 
čekali, kdy přijde vedení, abychom jim mohly představit, co jsme si pro ne 
přichystali. Tety nám dali dárky, které byly moc hezké, dostali jsme značkový 
vak a hrnek se svým jménem a lžičku se jménem. Poté jsme šli na víceří dali 
jsme si bramborový salát a řízek. Po večeří jsme si šli rozdat dárky, všichni jsme 
dostali, co jsme chtěli, moc se nám dárky líbili.      

 Boženka, 6. Rs 

O vánoční besídce jsme si jako první přichystali pracovnu. Na stolech jsme měli 
plno dobrých věcí. Potom jsme se přemístili do obýváku, kde bylo hrozně moc 
dárků. Tolik jsme si ani nezasloužili. Potom přišlo vedení a doneslo nám 
dárečky. Zahráli si kvíz o naší rodinné skupině a vyhrála to teta Zuzka. Dostala 
sladkou odměnu. Rozbalili jsme si dárečky a přesunuli jsme se do pracovny a 
tam na nás čekal bramborový salát a řízek. Nalili jsme si dětské šampaňské, 
připili si a začali jsme jíst. Tento den jsem si užila. 

 Klára, 6. rs 

 



 

 

 



Náš Štědrý den 2021 

Očekávaný a nejkouzelnější den vánočních svátků – Štědrý den jsme u nás 
v domově oslavili radostně. Dopolední činnost byla věnována sledování 
pohádek, povídání o vánočním čase a zapálení svíček pro navození pravé 
vánoční atmosféry. Také jsme zavzpomínali na již skoro uplynulý rok a 
uvědomili si, jak to všechno zase rychle uteklo. Doufali jsme, že stejně rychle 
nám uteče i čekání na štědrovečerní večeři a dárky od Ježíška. 

Po obědě jsme se pomalu začali svátečně strojit, aby nám to všem u vánočního 
stromečku slušelo. Když se začalo stmívat, otevřely se dveře sálu a my jsme 
spatřili krásný vánoční stromeček a pod ním plno dárků nejen z dětského 
domova, ale také od milých sponzorů, které čekaly jen na nás. Nejprve jsme 
však všichni usedli ke svátečně prostřenému stolu, společně popřáli klidné 
prožití vánočních svátků a začali si pochutnávat na bramborovém salátu 
s řízkem či rybou, a to vše nám opět připravila naše skvělá paní kuchařka. Stoly 
se prohýbaly pod dobrotami, ovocem, oříšky, cukrovím a pod talířem jsme 
dokonce našli šupinu pro štěstí. Po celou dobu nám v pozadí hrály vánoční 
koledy. 

Pak nastal hlavní moment celého večera, kdy jsme se přesunuli k vánočnímu 
stromečku. Společně jsme se u něj na památku vyfotili a pak už jsme se věnovali 
rozbalování nadělených dárků. Všichni jsme z nich měli velikou radost, kterou 
jsme projevovali smíchem a radostnými výkřiky. Děkujeme všem za uspořádání 
tak skvělého Štědrého dne. 

 Teta Bára 

 



 

 

 

 



Silvestrovská oslava v dětském domově 

Tak jako každý rok, i letos jsme společně oslavili poslední den roku a příchod 
toho nového, roku 2022. V domově nás zbylo jen několik, ale to vůbec nevadilo. 
Ráno, po snídani, jsme se všichni oblékli a zašli do obchodu společně vybrat 
dobroty na silvestrovskou oslavu. Každý si vybral své pití, také brambůrky a 
pistácie a nanukové dorty a  - prostě ňamky… Na chlebíčky nám teta Libuška 
koupila moc dobrý salát a na přípitek nám obstarala nealkoholické šampaňské! 

Odpoledne jsme s začali dělat chlebíčky se salátem a také česnekovou 
pomazánku na jednohubky. Do přípravy pohoštění se zapojila všechna děvčata. 
Někdo strouhal sýr, někdo mazal veky, další zdobil chlebíčky šunkou a vajíčky. 
Vše se nám moc povedlo a také nám to moc chutnalo a večer jsme oslavili 
konec roku a připili si společně na ten nový rok 2022. Snad bude pěkný a bez 
covidu…. 

Karolína, 2. RS 

 

 

 



 

 



Přání do nového roku 

 

Řekl bych, že většina lidí si přeje, aby nás opustil vir koronavirus, ale podle mě 
to je nereálné. Za mě to tady bude navždy, ale už to nebude tak výrazné, jako 
teď. Tohle byl můj názor na koronavirus, ale přání jsou různorodá, takže všem 
přeji, ať se jim vyplní i ty nejtajnější přání, hlavně se zdravím a štěstím a nepřeji 
nikomu nic špatného, každý si zaslouží být šťastný a spokojený. Takže všem 
dětem, vedení, tetám vychovatelkám a všem správním zaměstnancům přeji do 
Nového roku zdraví, štěstí a hodné děti na skupinách. 

 David 4.rs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moje narozeniny 

 

Dne 7.1. 2022 v pátek jsem měla narozeniny, bylo mi 15 let. Dostala jsem od 
tety Hanky dárek, ale oslavu jsme měli 8.1.2022 v sobotu. Na oslavě byly 
hlavně moji sourozenci a dva kluci co jsou na naší skupině Lukáš a Samuel a 
strejda František. Měla jsem čokoládový dort a byl hodně dobrý, všichni si 
pochutnali. Jako dárek jsem dostala knížku mandaly, balení pastelek, kosmetiku 
a od mých mladších bratrů jsem dostala bonboniéru a od Lukáše jsem dostala tři 
krásné rudé růže. Když jsme slavili moje narozeniny, cítila jsem se šťastně, 
protože jsem měla u sebe sourozence a lidi, které mám ráda, ale ještě radši bych 
byla doma se svoji mamkou. 

 Lenka, 1. Rs 

 

Narozeniny Erika a Markéty 

 

Narozeniny moje a Erika jsme oslavovali v sobotu 8.1. Oba dva jsme slavili 14 
let. Na závěr jsme si všichni z rodinné skupiny zatancovali dohromady. Měli 
jsme plno jídla a pití, samozřejmě že se to všechno snědlo. Na začátku oslavy 
jsem nakrájela dort pro všechny, a co nám zbylo, jsme rozdali na skupiny. 
Všichni z naší skupiny si zatancovali s naším oslavencem Erikem. Jak se 
tancovalo tak jsme se všichni rozbrečeli, bylo to totiž krásné. Na naší oslavu 
jsme pozvali Kláru a Boženku z 6. RS. Ten víkend byla rozdělená 2.RS. A my 
jsme tady měli Sabinu a přišla i Kristýna. S Erikem jsme dostali dárky až večer, 
šli jsme totiž hned po oslavě ven. Všem se oslava líbila a chtěli jsme pokračovat 
až do večera. 

Markéta, 4.RS 

 



Závěrem…. 

 

Uuuuuf a jsme na konci. Událo se toho opravdu hodně a toto číslo našeho 
Domováčku je tomu jen důkazem. Podzim utekl jako voda, vánoční prázdniny 
taky. Teď už jsme na konci 1. pololetí, a než se nadějeme, budou tu jarní 
prázdniny, Velikonoce, 1. Máj, no a….. 

… a na to vše si počkáme, prožijeme to tak, abychom zase měli na co v příštím 
čísle Domováčku vzpomínat. Nadále uvítáme vaše příspěvky, nápady, fotky, 
aby další číslo bylo zase plné článků o vás. 

V rubrice Sedmička se můžeme tentokrát těšit zase na dvě tety, tentokrát z… a 
to si necháme jako překvapení. Aspoň se máte do příště na co těšit. 

 

Tak se mějte moc hezky a těšíme se zase příštěěěěěě  

 

redakce Domováčku  

 

 


