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Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období – vánoční svátky. V našem
vánočně-novoročním vydání Albrechtíčku vám přiblížíme, jak jsme je prožívali v naší mateřské
škole.

Měsíc prosinec proběhl ve třídě Medvíďat ve svátečním a pohádkovém duchu. Děti
se dozvěděly o vánočních tradicích, vyzdobily adventní věnec a podílely se na dekoracích
ve třídě. Pekly a zdobily perníčky, vyráběly dárky na vánoční jarmark, poslouchaly a zpívaly
koledy a písničky se zimní tematikou. Třídu Medvíďat navštívila svatá Barbora, děti jí
zarecitovaly a zazpívaly to, co měly připravené pro Mikuláše, a Barborka každému dala stříbrný
oříšek pro ochranu před čerty. Den na to přišel Mikuláš, anděl i čert a děti si vykoledovaly
spoustu
Poslední

dobrůtek.
akcí

byla

velmi bohatá vánoční
nadílka,

za

Ježíškovi

kterou
moc

děkujeme.
Třídu zdobil rozsvícený
stromeček

a

voňavé

cukroví. Všem přejeme
pohodové

prožití

svátků, šťastný vstup
do nového roku a hlavně
hodně zdraví.
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Měsíc prosinec jsme zahájili vánočním jarmarkem, kdy jsme rodičům nabízeli dárky, které děti
vyráběly během předchozích týdnů. Navštívila nás tradičně krásná Barborka a dětem rozdala
očarované

zlaté

a

stříbrné ořechy jako
ochranu
návštěvou
Naštěstí

před
pekelnou.
druhý

den

přišli nejen 'rohatí', ale
i hodný Mikuláš s
anděly, děti obdarovali
a

my

jsme

jako

poděkování zatančili a
předvedli dvě naučené
scénky. Ve třídě jsme
si nazdobili stromeček
a děti svými pracemi – vánoční kapr, anděl, zvonečky- ozdobily nástěnky v šatně a ve třídě.
Věnovali jsme se nácviku koled - Pásli ovce valaši, Dědečku, dědečku, Rolničky, Štěstí, zdraví,
Vánoce, Prosinec prosí,, rodičům jsme vyráběli dárečky (svíčka a zlaté prasátko) a těšili se na
15. prosince, kdy nás čekala nadílka pod stromečkem. Měli jsme a máme velikou radost
z dárků. Tímto chceme vám, rodičům, poděkovat také za donesení cukroví pro navození
vánoční atmosféry a samozřejmě pro dobrou chuť. Užili jsme si i venku, když napadl sníh, děti
dělaly andělíčky, obrazce ze svých stop, stavěly sněhuláky a radovaly se. Těšíme se na shledání
v novém roce.

Na začátku prosince k nám do třídy Berušek zavítala sv. Barbora, která si poslechla říkanku
a nadělila dětem kouzelný oříšek, který je ochránil před čerty. Už několik dní před příchodem
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čertů jsme si na čertíky hráli v rámci pásma básniček, písniček a tanečků.
Adventní čas byl pro nás jako každým rokem příjemným obdobím, plný tajemna, kouzel
a společným těšením. Snažili jsme se nezapomenout na žádný český vánoční zvyk. Hráli jsme
příběh narození Ježíška doplněný řadou koled. Zdobili jsme stromeček pomocí cviků-ozdob,
zatáčeli zlatý řetěz a k tomu si zazpívali Zelenej se jedličko. Pekli modelínové cukroví, vánočně
vyzdobili
a

nástěnky

třídu.

Prskali

prskavky, rozkrojili
jablíčko,

rozlouskli

ořechy, ale hlavně
jsme Ježíškovi moc
a moc zazpívali.
Děti

byly

plny

očekávání,
ze
pozorovaly

zahrady
přílet

Ježíška. Trpělivost se
vyplatila,

neboť

Ježíšek nadělil hodně krásných dárků. Skvělé bylo, že při nadělování Ježíšek myslil i na ptáčky
a už se těšíme, jak budeme ptáčky v krmítku pozorovat.
Konec prosince nás postihl koronavir, takže cukroví si děti snědí v lednu a nové hračky se dětí
taktéž dočkají. Přejeme všem dětem a jejich rodičům veselé a zdravé Vánoce.

Měsíc prosinec probíhal ve třídě Včeliček v adventním duchu a v očekávání narození Ježíška v
našem třídním Betlému. Děti každý den nedočkavě sledovaly všechny změny, které tam
nastávaly.
Tak, jako v celé školce, proběhl i v naší třídě vánoční jarmark, kde si rodiče mohli koupit
výrobky dětí. Jejich prací byli nadšeni.
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První adventní návštěvou v naší třídě byla Barborka, která dětem po vyslechnutí básničky
darovala zlaté oříšky, aby je chránily před čerty. Ti nás navštívili společně s Mikulášem
a andělem hned druhý den
a obdarovali všechny děti
nadílkou.
A všechny děti napjatě
očekávaly narození Ježíška
a vánoční nadílku. To se
všem splnilo 15. prosince a
děti si nadílku náležitě
užily. Bonusem vánočního
času byla letos i sněhová
nadílka,

která

umocnila

adventní atmosféru.

Na začátku měsíce prosince nás navštívila sv. Barborka a přinesla dětem kouzelné oříšky. Ty
nás měly ochránit před čertem, který společně s Mikulášem a andílkem další den navštívili naši
školku.

Čerta

jsme

se trošičku lekli, ale pod
slibem, že už budeme
hodní, si nás do pekla
neodnesl. Řekli jsme
mu krásnou básničku
a Mikuláš s andílkem
nás za to obdaroval
dobrůtkami z čokolády.
V každé třídě proběhl
už

tradičně

vánoční
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jarmark, kde jsme prodávali výrobky dětí, které ve školce vyrobily. Výtěžek z jarmarku bude
použit na vybavení školky didaktickými pomůckami. Tímto všem rodičům, kteří se jarmarku
zúčastnili, děkujeme!
Završením měsíce byla vánoční nadílka. I nás ve Lvíčátkách Ježíšek navštívil a nadělil nám
spoustu nových hraček, ze kterých jsme byli patřičně nadšeni. Celý den jsme zpívali koledy,
ochutnávali cukroví a nemohli se dočkat, kdy uslyšíme Ježíškův zvoneček.
Celý prosinec, který se nesl v duchu Vánoc a vánočních tradic, jsme si náležitě užili a těšíme
se, co nám přinesou další měsíce roku 2022.

.
A přišel první sníh. Koulovali jsme se a stavěli sněhuláky. Radovali jsme se, protože sníh přece
patří k Vánocům, na které se všichni moc těšíme.
Celý prosinec jsme si užívali předvánoční čas. Každý týden jsme zapálili svíčku na adventním
věnci, umíme vyjmenovat adventní neděle a pojmenovat svíčky. V prvním týdnu k nám zavítala
Barborka se zlatými oříšky a my ji poděkovali zazpíváním koledy. Druhý den, když přišel
Mikuláš s andělem a čertem, se nám oříšky moc hodily a pro každý případ jsme je měli
schované v ruce, protože Mikuláš měl v knize zapsány hodné, ale i zlobivé děti, a oříšky nás
ochraňovaly před čertem.
Barborka a Mikuláš
obdarovali nás a my
zase

chtěli

udělat

radost

našim

nejmilovanějším, a tak
jsme vyráběli vánoční
svícen a přání.
Naučili jsme se také
tancovat, ale hlavně
jsme

zpívali

koledy
vánoční

a

české

zimní

a

básničky.
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Koledy jsme poslouchali a zpívali po celý čas.
Vyvrcholením těšení byla vánoční nadílka. Koledy jsme si doprovodili cinkáním trianglů
a rolniček a pak už přišlo rozbalování dárků. Dostali jsme naši oblíbenou magnetickou
stavebnici. Ježíšek nám pro každého pod stromečkem zanechal i krásnou knihu Kubula a Kuba
Kubikula. Po nadílce jsme měli pohoštění, které nám připravili rodiče. Doufáme, že jim naše
dárky také udělají radost.

Závěrem našeho vánočního vydání Albrechtíčku 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 pomohli obohatit vánoční nadílku.

Přejeme všem úspěšný nový rok 2022, pevné zdraví a hodně radosti se svými dětmi.

Podle příspěvků svých kolegyň zpracovala
Lada Leiblová, ředitelka MŠ
leiblovalada.msalb@seznam.cz
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