
 

1 
 

Albrechtícek 
Měsíčník                  Prosinec 2020 

 

Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období – vánoční svátky. V našem vánočně-

novoročním vydání Albrechtíčku vás seznámíme s tím, jak v naší mateřské škole plynul 

adventní čas a probíhala mikulášská a vánoční nadílka. 

 

 

 

 

Měsíc prosinec byl pro třídu Medvíďat velice pestrý, a to i přes to, že se letos kvůli Covidu 

zrušily téměř všechny vánoční akce. Ve čtvrtek 3.12. přišla děti potěšit krásná Barborka, děti jí 

zazpívaly písničku, zarecitovaly básničku a ona každému dala kouzelný stříbrný oříšek jako 

ochranu před čerty.  

V pátek 4.12. přišla celá 

třída Medvíďat oblečená 

jako andílci a čerti. Přišel i 

Mikuláš s andělem a 

čertem - moc se jim 

převleky dětí líbily. Děti 

jim zazpívaly a dostaly od 

nich sladké dobrůtky. 

Další týden k nám do 

školky přijeli skuteční 

záchranáři a Medvíďátka 

se dozvěděla, co dělat, 

když se kamarád zraní, a 

pak si prohlédla celou sanitku. Pár odvážných vyzkoušelo i nosítka a dýchací přístroj. Celá akce 

"Malý záchranář" byla velmi poučná a zajímavá. 

A poslední prosincovou akcí byla Vánoční nadílka. Do Medvíďátek přilétl Ježíšek a nechal 
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dětem pod stromečkem, který měly krásně nazdobený, spousty dárků. Děti u stromečku zpívaly 

a nezapomněly tak Ježíškovi poděkovat. Děti z Medvíďátek také pekly a zdobily perníčky, 

kterými pak potěšily své rodiče. Ve třídě panovala příjemná adventní nálada. 

 

 

 

 
V měsíci prosinci podle jedné písničky kvetou hvězdy zlatý. U nás ve třídě se to blyštělo hned 

od začátku. Svou krásou a zlatými a stříbrnými ořechy nás potěšila Barborka. Ty pak očarovala, 

aby nás ochránily před zlem. Většina dětí si je pro jistotu uchovala ve školce  

v košíku. Kdo si oříšek odnesl a doma zapomněl, pocítil to hned druhý den, kdy nás poctil svou 

návštěvou Mikuláš s andělem a pekelný rarach. Hodné děti Mikuláš pochválil, na zvoneček 

nechal zacinkat a anděl všechny obdaroval. 

8.12. nás moc potěšila akce "Malý záchranář". Děti se ve třídě podívaly, jak se zachraňuje 

kamarádka Gita a na správné místo nalepily srdce darovanému panáčkovi. Venku čekala 

záchranka. Děti se do ní vešly i s učitelkami. Všichni jsme si prohlédli vybavení a přihlíželi 

záchraně opět statečné Gity, 

která se nechala uložit  

a ošetřit. Záchranářům patří 

velké poděkování. Dětem 

zodpovídali všechny dotazy 

a moc pěknou formou nám 

jejich práci představili.  

Besídky letos být nemohly, 

ale i tak jsme si s dětmi 

nacvičili koledy „Pásli ovce 

valaši“, „Dědečku, koleda“, 

„Rolničky“, „Půjdem spolu 

do Betléma“, „Stojí vrba košatá“ a další. Zahráli jsme si scénku o tom, jak Maria s Josefem 

putovali do Betléma, nikde nesehnali nocleh, až v chlévě za Betlémem, kde se Ježíšek 

narodil.Třídu a šatnu děti vyzdobily zlatými anděly a šupinatými kapry. 17. 12. byl pro všechny 

slavnostní den, uskutečnila se Vánoční nadílka. Rodičům děkujeme za moc chutné a krásné 

cukroví. Dárky pod stromečkem nám udělaly velikou radost, dětem pomohou v jejich rozvoji. 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021. 
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Třída Berušek si měsíc prosinec prožila přípravami, těšením se a radostí z aktivit, které advent 

přinesl. Příchod sv. Barborky vzaly děti s povděkem, neboť byly obdarovány kouzelným 

oříškem, který je měl ochránit před čertem. Kouzelný oříšek zafungoval dobře, protože žádný 

nezbedník do pekla odnesen nebyl, a to i přesto, že se s čertem dokázal hádat o své nevině. Děti 

se na vzácnou návštěvu předem připravovaly. Učily se básničky „Čert sedí u silnice“,  

„A písmeno pro tebe…“, hrou „Co dělají čerti v pekle“ skákaly v pytli, popisovaly jednotlivé 

postavy, zpívaly a rytmizovaly „Děti, nebojte se“, tančily „Rolničky a Mikuláš“, taneček „Čert 

a Káča“. Pohádky provázely děti celé tři týdny. Hráli jsme si s pohádkou „Perníková chaloupka, 

„Hrnečku vař!“, „Dvanáct Měsíčků“.  

Děti velmi zaujala 

návštěva záchranáře, 

který dětem povídal a 

názorně ukazoval, jak 

přivolat pomoc učitelky, 

jak kamarádovi pomoci. 

Děti si mohly prohlédnou 

sanitku uvnitř, brašnu 

s vybavením, pojízdné 

lůžko, a i samy si mohly 

většinu věcí vyzkoušet. 

Vánoční zvyky, jako 

například pečení cukroví, hra na výlov kaprů, zdobení stromku, zpívání vánočních písní a koled 

dětem pomohly zkrátit těšení se na Ježíška. Ježíšek dětem nadělil řádně. Na každého vyšlo 

rozbalit jeden dárek. Děti výskaly radostí a pak si už jen hrály a hrály a hrály. 

S přáním pěkně prožitých Vánoc všem a hodně zdraví přejí učitelky z Berušek. 

 

 

 

 

Měsíc prosinec jsme zahájili Adventní slavností - Anděl nám přiletěl rozsvítit první svíčku  

na adventním věnci. Každé dítě pak mohlo v doprovodu Anděla rozsvítit svoji vlastnoručně 

vyrobenou lampičku, až vznikla adventní spirála. 
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Navštívila nás také svatá Barborka, která pochválila děti za pořádek ve třídě a rozdala jim zlaté 

oříšky jako ochranu před čerty. 

Když přišel Mikuláš, anděl a čert, děti zazpívaly a zatancovaly písničky a dostaly dobroty. 

Po celý adventní čas děti pomalu vystavěly ve třídě Betlém - přírodu, zvířátka, pasáčky a už 

jenom každý den sledovaly, jestli Marie, Josef a oslík postoupili blíže k domečku, kde se nám 

narodí Ježíšek. A dočkaly se.  Narodil se nám 17. prosince a nadělil dětem spoustu krásných 

dárků. Děkujeme Ježíšku! Krásné Vánoce všem přejí Včeličky. 

 
 

 

 

V prosinci jsme nadále pobývali v Pralese, a to až do pátku18.12. Začátkem měsíce jsme se 

pustili do tvoření andělů, čertů, Mikulášů a peklíčka. 3.12. nás navštívila sv. Barbora, dala 

dětem zlatý oříšek, který ochraňuje před zlými silami. Následující den jsme si udělali čertovský 

bál. Děti přišly převlečené za krásné čertíky a andílky a čekalo nás dopoledne plné zábavy. 

Mikuláš s čertem a jistě i s andělem nás navštívili, ale byli jen za zavřenými dveřmi. Slyšeli 

jsme jen čerta, jak dupe a blekotá… Za dveřmi jsme pak našli nadílku pod naší nástěnkou 

peklíčka s čerty.  

A pak jsme se už soustředili na Vánoce. Ozdobili jsme si stromeček, vyzdobili třídu našimi 

výrobky. Tvořili jsme stromečky, andílky, dodělávali jsme přáníčka a dárky pro rodiče. Také 

jsme se dali do pečení a zdobení cukroví – perníčky a linecké. Někteří rodiče pro nás připravili 

těsto, takže stačilo už jen vyválet, upéct, nazdobit a ochutnávat. Rodičům patří velké 

poděkování. Také jsme se učili vánoční písničky a koledy i říkanky. Povídali jsme si  

o vánočních tradicích a zvycích. K pobytu venku jsme využívali i zahrádku u třídy, kde si děti 
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velmi oblíbily kruhovou houpačku. Měli jsme i den, kdy nasněžilo a my vyrazili do parku,  

kde jsme se koulovali a dělali tzv. andělíčky.  

Ve čtvrtek 17. 12. nás čekal ten nejvánočnější den v MŠ. Už od rána jsme se naladili do vánoční 

nálady a když jsme si stranou od třídy četli vánoční příběh, slyšeli jsme, jak někdo zvoní na 

zvoneček. Vydali jsme se do třídy, kde na nás čekalo překvapení – byl u nás Ježíšek a nechal 

nám dárky pod stromečkem. Vzkázali jsme mu poděkování a pak už naše pozornost patřila 

dárkům, s kterými jsme si až do oběda hráli. Milé bylo, že každé dítě dostalo od Ježíška knížku. 

A 21.12. jsme se vrátili zpět do naší školky a třídy Lvíčata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adventní čas je zvláště pro děti jedno z nejkrásnějších období v roce. Stále ještě poznáváme 

tradice a jejich posloupnost v čase. Vše začalo příchodem hodné Barborky. Ta nám přinesla 

kouzelné oříšky, které nás budou chránit před zlem. 

Oříšky měly opravdu kouzelnou moc, protože další den přišel s Mikulášem, andělem i pekelný 

čert, na kterém bylo vidět, že by si rád někoho odnesl do pekla. A i když paní učitelky tvrdí,  

že jsme hodné děti, oříšky nás jistě chránily. 

Také se k nám do školky přijeli podívat záchranáři a my jsme si připomněli vše důležité o jejich 

práci. Vše nám ukázali, vysvětlili a předvedli.  
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Poslech a zpěv koled nám zpříjemňoval čas před hlavním vánočním dnem ve školce, kdy měl 

přijít Ježíšek. Moc jsme 

se těšili, ale opět jsme 

ho nezahlédli. Nechal 

nám však pod 

stromečkem hodně 

dárečků, od našich 

maminek a babiček 

jsme pak dostali 

tradiční cukroví, na 

kterém jsme si smlsli. 

Po Novém roce se 

budeme opět těšit do 

školky a víme, že leden 

si užijeme v PRALESE. 

 

 

 

 

 

 

Závěrem našeho vánočního vydání bychom chtěli všem rodičům i výboru SRPDŠ opět 

poděkovat za spolupráci a aktivní zapojení do dění naší školky. Chtěli bychom také moc 

poděkovat všem, kteří nám svým přispěním pomohli obohatit vánoční nadílku.  

 

Přejeme Vám v novém roce pevné zdraví, štěstí, lásku a hodně radosti se svými dětmi! 

 

 

 

 

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala Lada Leiblová, ředitelka MŠ 

náměty a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte na email leiblovalada.msalb@seznam.cz 

 


