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Projekt „NEBOJTE SE DOKTORA“ 

Tento výukový program, který pořádá MŠ Šikulka při 

nemocnici v  České Lípě. Naše žáky seznámil jak se 

připravit na různá vyšetření, upozornil je na nebezpečí 

v běžném životě, také se dozvěděli jak se zachovat 

v krizových situacích. Na 

závěr  jsme si prohlédli celé 

dětské oddělení. 

 

ČERT, MIKULÁŠ A MY 

V letošním školním roce byl Mikuláš u nás víckrát. Hned 

v pondělí dopoledne přišel do školy. Každý kdo zarecitoval 

básničku obdržel odměnu,  adventní kalendář. Další návštěva 

Čerta  a Mikuláše byla u rozsvíceného Vánočního stromu ve 

Stružnici. A jako poslední dárek od Mikuláše byl v pátek 

výlet do Zákup. Po prohlídce muzea  si každý vyrobil masku 

podle svého návrhu. 

 

Firma BLAŽEK A SYNOVÉ  

Když jsme se nemohli  učit, protože nešel proud, využili 

jsme tento čas a šli se podívat do této firmy. Paní Blažková 

nám odpovídala na všechny naše dotazy, seznámila nás se 

všemi prostory firmy a jako poslední jsem si každý mohl 

sednout do kamionu.     
                                                                                                            

NÁVŠTĚVA BAZÉNU V DĚČÍNĚ 
Další z mnoha akcí, kterých se účastníme  byla i návštěva 

v bazénu v Děčíně. Pátek v odpoledních hodinách jsem 

odjeli vlakem do Děčína. V bazénu jsme byli přes dvě 

hodiny. Domů jsme přijeli v podvečerních hodinách.  

 

ZOOCENTRUM  SRDOV 

Zahrada plná spárkaté zvěře nás čekala při návštěvě u pana Fichera v Srdově.  Při vstupu do centra 

nás uvítal koloušek Plaváček, kterého jsme si mohli pohladit, kuna Ferda nás bavila svými 

kousky, které nám předváděla na stromě a mýval si od nás vzal i kousek chleba, který si hned 

umyl a pak teprve snědl. V ohradě nás přivítali mufloni, kozy bezoárové, dybowští jeleni, 

srnky, daňci a laně. Kromě spárkaté zvěře tam bylo i několik druhů zvěře pernaté – divoké 

krocany, divoké kachny březňačky, divoké husy velké a bažanty. 

 

 
                                    Žáci a zaměstnanci školy 
 

   Vám přejí krásné a  klidné prožití vánočních svátků. 

http://www.zsstruznice.cz/

