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Z dění v mateřské škole 
 

Rok se přehoupnul zase o kousek dál a 

nás ve školce čekalo to nejhezčí adventní 

období. Naše školka se nejdříve promě-

nila v peklo. Užili jsme si spoustu čertov-

ských radovánek. A protože situace 

s Koronavirem není vůbec příznivá, ne-

směl k nám do školky ani čert 

s Mikulášem. Nechal nám psaní a uložil 

nám úkoly. Po jejich splnění jsme uslyšeli 

zvoneček. Hlas zvonečku se nesl z šatny. 

Opatrně jsme se tam vydali a našli tam 

koš plný balíčků. To bylo radosti.  

Nad Betlémem svítí hvězda, která nese 

zprávu… I u nás ve školce vyšla hvězda, 

která  nám oznámila příchod Ježíška. Po-

věděli jsme si celý příběh z Betléma, 

dozvěděli se o vánočních tradicích, s po-

mocí perníčků a hvězd se učili počítat a 

orientovat v prostoru, naučili jsme se 

spoustu nových písniček a básniček o Vá-

nocích, které jsme společně se Sovičkami 

natočili a poslali rodičům místo tradiční 

besídky. Protože jsme se dozvěděli o vý-

zvě - vyrábění dárků pro seniory, domlu-

vili jsme se, že uděláme dobrý skutek a 

pošleme jim vyrobené andílky. 

První prosincový týden se nesl v duchu 

čertíků, andílků a Mikulášů. Vyrobili jsme 

si andílka technikou zapouštění oleje do 

papíru, čertíka s kudrnatými vlasy. Prošli 

jsme čertovskou stezku, vyzkoušeli Luci-

ferův kabát a čekali, zda nám Mikuláš do-

nese balíčky. Další dva vánoční týdny a 

dva dny s názvem Půjdem spolu do Betlé-

ma jsme si užívali adventních zvyků, poví-

dali si o adventním čase, četli si vánoční 

pohádky, zpívali si koledy. Vyrobili jsme si 

věneček z papírového tácku, přání techni-

kou inkoustové rezerváže, papírový řetěz 

na stromeček, malovali strom pomocí 

temperových barev. Zdobili jsme strome-

ček, užili si spolu sváteční svačinku a če-

kali, zda nám Ježíšek donese dárky. A 

opravdu donesl. Velkou radost nám udě-

lalo lego, cvičební podložky, magnetická 

stavebnici či úklidový vozík. Zapojili jsme 

se do výroby přáníček pro seniory. Předa-

li jsme je školákům. Radost udělají všem 

osamělým lidem i seniorům.  

Sovičky            Kulíšci 

 



Přehled  tématických částí 

Čtenářský deník za měsíc prosinec 

                                            Akce 

V prosinci se sovou rozzáříme vánoční strom s parádou. 

 

1. a 2. třída 

14. týden   Čertík Bertík rohatý 

15.—17.  Půjdem spolu do Betléma 

  týden    

 

Před usnutím jsme se zaposlouchali do pří-

běhů z knížek: Má  nejkrásnější vánoční 

kniha a Malý princ slaví Vánoce 

Protože pořád k nám do 

školky nikdo nesmí a my 

nemůžeme pozvat niko-

ho k nám, udělali nám 

radost,  alespoň školáci z 

4. a 5. třídy a zahráli nám 

divadlo, které napsala 

Kája Veličková a oni ho 

sami nacvičili. Moc se 

nám líbilo a tak jsme je 

poprosili, aby nám je za-

hráli ještě jednou. 
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