Zprávičky z naší školičky- LISTOPAD/ PROSINEC 2018
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Před první adventní nedělí nám přivezli do třídy stromeček. Abychom ho
mohli s dětmi ozdobit, bylo za potření najít vánoční světýlko. Děti přišly v
doprovodu rodičů. U stromečku jsme s kytarou zazpívali koledy. Pak děti
hledaly vánoční světýlko. Hledaly ho ve třídě, v ložnici, v umývárně, v šatně.
Nakonec ho našly v tělocvičně v podobě barevných hvězdiček. Každý si
vybral jednu barvu a spojením všech barevných hvězdiček se nám podařilo
rozsvítit stromeček. Potom si děti rozdaly cukroví, které napekla jedna
hodná babička a naše teta z kuchyně. Druhý den si děti stromeček ozdobily
baňkami a řetězy a začaly vyčkávat na Ježíška.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve středu 5.12. 2018 nás v MŠ navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš všechny děti
přivítal a už si je volal jednoho po druhém. O všech skutcích dětí Mikuláš věděl a protože jich
bylo hodně, musel je číst z kouzelné knihy. Děti Mikulášovi řekly básničku nebo zazpívaly a také
slíbily, že budou poslušné, že si budou čistit zuby a uklízet. Anděl dětem dal balíček s různými
dobrotami.
Děkujeme maminkám, které nám pomohly s organizací této besídky. Také panu Kozelkovi za
zdokumentování celé akce.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA A JEŽÍŠEK
Ráno, hned jak děti docvičily a zazpívaly koledy, uslyšely cinkání zvonečku. To už zvonil ve třídě
Ježíšek a nadělil nové hračky. Děti je hned rozbalovaly, všechny chtěly vyzkoušet. Mezi
nejoblíbenější hračky se dostala dřevěná hasičská stanice, domeček s pejsky a tvarovací hmota
s razítky.
Odpoledne jsme přivítali ve třídě rodiče a prarodiče a vánoční besídka mohla začít. Děti
vystoupily s krátkým programem. Nechyběla dramatizace vánoční pohádky, vánoční básně a
koledy, tanečky. Po programu rozdaly děti dárečky, které vyrobily rodičům. Pod stromečkem
na děti čekal ještě jeden dárek. Když ho rozbalily, našly uvnitř puzzle, které si každý odnesl
domů. Všichni byli pozváni k posezení a malému pohoštění.
Velký díky patří všem, kdo na naši besídku přišli a také všem, kdo napekli a přinesli cukroví.
DĚKUJEME A PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE.

VOŇAVÉ PERNÍČKY
V posledním týdnu před vánočními prázdninami napekly děti perníčky. Paní učitelka udělala těsto
a děti mohly vykrajovat různé tvary. Po upečení byly perníčky uloženy ke změknutí. Další den
již mohly děti ochutnat. Ty, co nesnědly si odnesly domů.

