
 

1 

 

HODNOCENÍ Staré Splavy- hotel Bezděz         

 

jarní prázdniny  19.2.2.-25.2.2017 

Na jarní prázdniny se skupinka našich dětí, pod vedením tety Donny, rozjela do Starých 

Splavů. Ubytovali jsme se na hotelu Bezděz, který již velmi dobře známe, a je nám tady vždy 

moc fajn. Pro naše nové dětičky, to byl jejich vůbec první výjezd mimo dětský domov. 

Jelikož nám přálo celkem příznivé počasí, využívali jsme ho k předem naplánovaným 

celodenním výletům, procházkám do okolí Máchova jezera, a k různým volnočasovým 

aktivitám.  

Po večeři jsme se vždy všichni společně sešli k hodnocení celého průběhu dne, ke hraním 

společenských a rozumových her a k individuálním rozhovorům. Děti již ve večerních 

hodinách relaxovaly v rámci odpočinku po celodenních aktivitách na svých pokojíčkách. 

Během celého týdenního pobytu si děti užily nejen mnoho her, nových poznání, ale především 

dobré nálady a relaxačních aktivit. Nechyběla ani sladká odměna za každodenní aktivity a 

vzorné chování v rámci večerního hodnocení celého dne. 

Vyhlásili jsme i výtvarnou soutěž o " Nejhezčí zážitek " pobytu. Ve výtvarné soutěži zvítězil 

Vláďa, na 2. místě se umístila Anička, a 3.místo obsadil náš benjamínek Denis.. Ale i ostatní 

zážitky byly oceněny sladkostmi. V rámci rozvíjení fantazie a pohybových dovedností, si děti 

sestavily závěrečné hudební pásmo a poděkováním s velkým "svíčkovým srdcem " pro tetu 

Ilonku. Však se také náš poslední den nesl v našem logu DD " Se srdcem na dlani". 

Děti byly každý večer příjemně unavené, a těšily se na své postýlky a krásné sny z 

celodenních zážitků. 

Celý pobyt se nám velmi vydařil, nesl se v duchu přátelské atmosféry a dobré nálady po celý 

prázdninový týden. Poznali jsme nová místa, objevili jsme naše skryté vlohy, navzájem jsme 

se zase více sblížili a užili si plno legrace a pohodových dní…..  
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Děkujeme i všem našim tetám, tetě Marušce, tetě Martině, tetě Míše a tetě Veronice, 

které nám každý den vytvořily krásný program a celý den se nám věnovaly s láskou a 

dobrou náladou…  

                                                                                  

                                                                                Zpracovala vedoucí pobytu teta Donna 

 

 

                                                                                     

 "DĚKUJEME VÁM VŠEM, ZA SUPER PRÁZDNINY.." 

 

                 


