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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

I letos nás navštívil svatý Mikuláš s čertem a andělem. A příjemně nám odstarto-

vali adventní čas. Nedonesl nám jen nadílku, ale také přezkoušel hříšníky, kteří se 

vykoupili básničkou nebo písničkou. Až překvapivě si čert nikoho neodnesl a Miku-

láš dal dětem pár rad, jak se chovat, aby příští rok donesl pouze dobroty.  

ADVENTNÍ KONCERT 

My určitě 

nezlobili... 



CENTRUM EDEN 

Abychom se dozvěděli i něco o 

tradicích a zvycích podnikli jsme 

exkurzi do ekologického a vzdělá-

vacího centra EDEN u Bystřice nad 

Pernštejnem. Žáci si zkusili různé 

obyčeje celého období od první 

adventní neděle až po Nový rok. 

Prošli jsme si autentické chaloupky 

a v každé zapálili svíci, zkusili zvyky 

a v poslední si tradičně nazdobili 

perníčky. Moc se nám tam líbilo a v  

budoucnu se snad jednou vrátíme.  

Můžu si ho 

vzít domů?? 

Hlavně to tu nezapálit.. 
Zvířátka 

se nají.. 

Ale co 

my? 



BESÍDKA 

V prosinci jsme měli také tu čest připravit si 

pro Vás vánoční besídku. Tentokrát děti 

ztvárnily lásku, mír, přátelství a naději, které 

symbolizovaly svíce na adventním věnci. Zá-

roveň žáci předvedli během krátkých scének 

i tradice a ztvárnili hlavní pojmy. Musíme dě-

ti moc pochválit, jak krásně besídku před-

vedly a také jak pilně cvičily. A Vám poděko-

vat za účast a ochotu nakupovat výrobky na 

jarmarku, na kterém si děti po odečtení ná-

kladů na materiál vydělaly krásných 

3 685 Kč, které půjdou do fondu. Děkujeme! 



RODIČOVSKÝ FOND 

Zůstatek ke 30.11.2019   6 193 Kč 

Materiál jarmark    -  133 Kč 

Vánoční koncert vstupné  - 1 280 Kč 

Vánoční koncert doprava  - 900 Kč 

Zůstatek ke 31.12.2019  3 880 Kč 

SPANÍ VE ŠKOLE 

Tento rok se opět spalo ve škole. 

Počasí nám bohužel nepřálo, tak 

jsme se šli místo sáňkování ale-

spoň projít. Hlavním programem 

večera bylo rozdávání dárečků a 

pak už se jen těšit na Vánoce.  

Kdo to tady asi uklidí? 


