Korojaro v dětském domově
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem za nabídnutou pomoc a podporu během
nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru.
Naše díky patří zejména za ušití a dodání roušek od hasičů ze Zbýšova, desinfekci, hry a
sladkosti od pana Slavaty, za ochranné pomůcky a různé dobroty od našeho zřizovatele KÚ
Kraje Vysočina a v neposlední řadě studentkám z Masarykovy univerzity za jejich
dobrovolnickou činnost při výpomoci se školní výukou. Každá pomoc pro nás byla vzpruhou
a oživením v době, kdy jsme se staly „nedobrovolnými vězni“ našeho domova. Děkujeme
také Nadaci Terezy Maxové dětem a Nadačnímu fondu Albert, které nám poskytly finanční
dar na koupi tiskáren, monitoru, knih, školních a hygienických potřeb. To vše, nám usnadnilo
každodenní přípravu do školy společně s našimi vychovatelkami v domácím prostředí.
Pomocí mobilu jsme si nastavily školní zvonění a tak jsme bez problémů dodržovaly
vyučovací hodiny včetně přestávek a svačin. Nejoblíbenějším předmětem byly pro nás hodiny
tělocviku , které jsme převážně trávily na naší zahradě. Byla to příležitost pořádně se
vylítat, zasportovat si a načerpat energii do dalších hodin.
I přes náročnost tohoto období jsme mimo výuku trávily čas plnohodnotně, co nejužitečněji.
Vytvořily jsme si nové sportoviště zabudováním venkovní trampolíny v provedení pro
zapuštění do země, připravily nové záhony, vysázely ovocné keře, nový trávník, opravily
venkovní zídku a připravily plochu pro skládací venkovní bazén. Zbyla nám i spousta času na
různé outdoorové

aktivity a vyrábění v našich dílničkách. Po prvním rozvolnění

epidemiologických opatření jsme začaly jezdit o víkendech na celodenní výlety. Navštívily
jsme zámecký park v Uherčicích, Bítov, vyhlídky na přehradu a kemp, Rešice a údolí řeky
Rokytné, výlet do okolí zříceniny Templštýn, Malhostovice a jeho okolí, Žďár nad Sázavou –
putování po sochách Michala Olšiaka, Dešov s jeho chráněnou oblastí a přírodní rezervací
Suchá hora a Moravský Krumlov, kde jsme si zahrály discgolf. Objevily jsme spousty pro
nás nových, zajímavých, památkových a přírodně chráněných míst.
Ke Dni dětí jsme si uspořádaly na zahradě náš tradiční Sportovní den, tentokrát bohužel bez
kamarádů a vás obyvatel Hrotovic, kteří chodíte každoročně mezi nás. Děkujeme našim
sponzorům, kteří nám i letos zachovali přízeň - Sokolu Náměšť nad Oslavou za skákací hrad,
společnosti s.r.o. ZON Třebíč za limonády a za skvělé koláčky z pekárny Malena Jaroměřice
a Moravského Krumlova. I přes nepřízeň počasí jsme si oslavu užily a zakončily grilováním

masa. Doufáme, že příští rok si náš Sportovní den užijeme zase společně a pořádně vesele a
radostně jak se patří.
Děkujeme rovněž i našim vychovatelkám, ostatním provozním zaměstnancům, zejména naší
nové paní kuchařce, která nám vařila samé dobroty. A ty nám opravdu vždy zlepšily náladu i
přesto, že jsme nemohly být se svými spolužáky, kamarády a učiteli. Všem patří velký dík za
nekonečnou trpělivost a snahu pomoci. Všichni nám byli velkou psychickou oporou a pomocí
při školní přípravě.
Přejeme všem krásné prázdniny naplněné pohodou, odpočinkem a sluníčkem.
Vaše domovské děti

