
 

SOVICE 
Prosinec 2021 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Návštěva Mikuláše a Anděla ve školce s nadílkou pro děti. Beseda s panem Drlíčkem o Vá-

nočním příběhu ve třídě Soviček. Návštěva kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí s pro-

hlídkou opravených harvan, na které nám pan Drlíček zahrál krásné vánoční koledy, které 

jsme si také zazpívali. Vánoční nadílka u stromečku — rozbalování a hry s novými hračkami. 

                           Kulíšci 

Nastal prosinec a spolu s ním dlouho očeká-

vaná část roku, která zahřeje u srdce a po-

hladí na duši… Vánoce. I my ve školce jme 

se připravovali na příchod Vánoc a Ježíška. 

A aby nám čekají rychleji uteklo, vydali jsme 

se do kostela svatého Mikuláše. Zde jsme 

měli možnost prohlédnout si kostel, dozvě-

dět se něco o patronovi tohoto kostela a 

poslechnout a zazpívat si spolu s varhanami 

vánoční koledy. Na začátku prosince nás na-

vštívil Mikuláš spolu s čertem a andělem. 

Čerta nebylo třeba, proto počkal za dveřmi.  

V projektovém týdnu jsme se zaměřili na 

vánoční příběh, který historie začala psát v 

daleké Judské zemi, v Betlémě. Povídali 

jsme si o narození Ježíška, o Betlémě a tra-

dicích Vánoc. Poté jsme se už jen těšili z na-

zdobeného stromečku, za který vděčíme 

ochotným a vstřícným rodičům. Děkujeme. 

A pak už jsme jen čekali, až i do naší školky 

přijde Ježíšek. A přišel!  

Sovičky 

První adventní neděle zahájila nejkrásnější 

období v roce - Vánoční čas. Než přijde Je-

žíška, čeká děti ještě jiná návštěva, na kte-

rou se někteří těší, jiní se možná trochu 

bojí. Řeč je o svatém Mikuláši, který obda-

rovává společně s Andělem hodné děti a  

ty nezbedné zas postraší čertík. Všichni 

jsme se v tento den oblékli do kostýmů, 

ráno nám naštěstí dorazil jen Mikuláše a 

Andílek, společně nám předali nadílku, 

pak už následovaly hry, tancování a zába-

va. V projektovém týdnu se děti podívaly 

do cizích zemí, aby se dozvěděly, jak se Vá-

noce slaví jinde, než u nás. V druhé polovi-

ně měsíce jsme se již přenesli do klasické 

vánoční atmosféry plné koled, vůní, tradic 

a dárečků. Vyrobili jsme si vánoční  a pár 

výrobku na jarmark. Děti si samy vyzdobily 

stromeček svými ozdobami. Pak už přišlo 

jen dočkat se, až se jednoho dne pod stro-

mečkem objeví tolik očekávané dárečky.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc prosinec 

                                                               Přeřeky 

V prosinci se sovou rozzáříme vánoční strom s parádou 

1. a 2. třída 

14. týden  Andělská nadílka  

15. týden  Padá hvězda  

16.týden   Vánoční příběh (projekt)  

17. týden  Něco si přej 

 

Ve třídě u Kulíšků jsme se od začátku 

měsíce prosince věnovali čtení knihy 

Malý princ slaví Vánoce. Kniha nás pro-

vedla celým adventem a netrpělivě jsme 

očekávali, jak to celé skončí. Všichni urči-

tě znáte Malého prince od významného 

spisovatele Exupéry, který je autorem 

této knihy. Naše vánoční knížka je ja-

kýmsi volným pokračováním této knihy.  

• Paní učitelka rozdělává karimatku na 

koberec. Žák: Máš pěkný koberec.  

• Dítě: Mamka mně říkala, že půjdeme 

se školkou na dovolenou. (návštěva 

kostela ve Velkém Meziříčí) 

• Učitelka: Kdo je to hamoun? 

Dítě: Nemůže nikoho půjčovat. 

Jelikož nám začal advent, tak i čtení u Sovi-

ček bylo laděno v tomto duchu. Proto jsme 

celý měsíc četli pohádky z knihy Adventní 

pohádky od Dany Doležalové. Každá pohád-

ka byla zaměřená na lidskou 

povahu, ať už dobrou nebo 

špatnou. Pro odlehčení jsme 

si ještě přečetli příběh Krtek 

a Vánoce od Zdeňka Millera. 

 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Fotogalerie - Přišel k nám Mikuláš 



Fotogalerie z událostí v MŠ - Vánoce ve školce 


