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Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Třídu Kulíšků i Soviček navštívili Mikuláš, čert a anděl, kteří si přišli poslechnout, jak naše 
děti ve školce poslouchají. Děti jim zazpívaly písničky a za svoje snažení si vysloužily boha-
tou nadílku. Poté jsme si již užili Nebepeklové řádění, které bylo plné her a tance.  

                           Kulíšci 

Přišel dlouho očekávaný prosinec a s ním i 
očekávání Ježíška. Abychom si toto čekání 
zkrátili, čekalo na nás hodně práce.  První 
týden jsme si povídali o vánočních tradi-
cích, které se slaví u nás. Nazdobili jsme ad-
ventní věnec a každý týden jsme  zapálili o 
svíčku více. Poté nás navštívil Mikuláš, a 
abychom mu udělali radost, naučili jsme se 
básničku a písničku o něm. V  projektovém 
týdnu jsme se učili, jak vzniká kniha a jak 
vzniklo písmo. V historii písma jsme se do-
stali až k tesání do kamene, které děti velmi 
zaujalo. Kulíšci se připravovali na besídku, 
která se konala v Kulturním domě v Oslavi-
ci. Společně se Sovičkami jsme si připravili 
pásmo přímo andělské. Děti se proměnili v  
andílky a celému publiku jsme 
tančili nebeský tanec a zpívali an-
dělské písničky. A pak jsme už jen 
vyhlíželi, zda Ježíšek nemine naší 
třídu a nadělí nám nějaké krásné 
dárky. Jenže Kulíšci onemocněli, 
tak se Ježíšek rozhodl, že s nadíl-
kou počká po Vánocích, aby nebyli 
Kulíšci smutní.  

Sovičky 

Naše vánoční čekání jsme si zpříjemnili po-
vídáním o Mikuláši a jeho tradici. Povídali 
jsme si o tom, jak se tento svátek slaví 
v cizích zemích a jak jej děti slaví u nich 
doma. Druhý prosincový týden, hned v 
pondělí, nás přišel navštívit Mikuláš se 
svojí družinou - čertem a andělem. Všichni 
jsme se oblékli do kostýmů a netrpělivě 
očekávali jeho příchod. Po nadílce nás če-
kalo Nebepeklové řádění plné her a tanco-
vání. V projektovém týdnu jsme si povídali 
o fantastickém vynálezu knihtisku. Vyrobili 
jsme si otisk z koláže a naučili se básničku 
Abeceda. V tomto týdnu jsme také pilně 
trénovali na vánoční besídku a těšili se na 

pátek, kdy našim rodičům, babič-
kám a dědečkům předvedeme, to 
co jsme se naučili. Děti si také bě-
hem týdne ozdobily vánoční stro-
meček ozdobami, které samy vy-
robily. Poslední předvánoční pon-
dělí na nás čekala ve školce vá-
noční nadílka, ze které měly 
všechny děti velikou radost.   



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc prosinec 

                                                               Přeřeky 

V prosinci se sovou, rozzáříme vánoční strom  

s parádou.  

1. a 2. třída 

15.týden  Vánoční poselství 

16.týden  Co je psáno, to je dáno (projekt) 

17.týden   Vánoční poselství  

 

V měsíci prosinci Kulíšky do říše snů do-

provázela kniha Karla Jaromíra Erbena Po-

hádky. Nejvíce děti zaujaly ty klasické, jako 

O Otesánkovi, Dvojčata, Živá voda nebo O 

třech přadlenách.  Druhá kniha, která nás 

doprovázela k spánku patří autorce Danie-

le Krolupperové Sněhová víla, která vyprá-

ví příběh víly Apolenky.  

 

Pomalu jsme se přenesli do adventního času 

a připravujeme se na nejkrásnější svátky ro-

ku Vánoce. I naše čtení bylo laděno v tomto 

duchu. Pokračovali jsme ve čtení  knížky Če-

kání na Vánoce – Andrea Popprová a poté 

začali číst knížku novou Dědečku vyprávěj o 

Vánocích od Ladislava Špačka.  

• Dítě—nelíbemě seto— ne-

líbí se mi to 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Nebepeklové řádění  


