VÁNOČNÍ BESÍDKA U SLUNÍČEK
V úterý 12.12.2017 jsme od 14:45 hodin měli ve Sluníčkové třídě „Vánoční besídku“. 26 dětí
předneslo básničky, zpívali písničky. Děti se střídaly v doprovodu na rytmické nástroje. Tři
děti hrály na citerku. Společně jsme zatančili taneček „Kruh“.
Při dramatizaci pohádky „O mlynáři Kubovi“ děti mluvily zřetelně, dostatečně nahlas, užívaly
gesta, vzájemně vedly mnohdy vtipný dialog. Pohádku oživily vkusné kostýmy a kulisy.
V závěru rodiče bouřlivě všechny odměnili potleskem.
Při posezení a ochutnávce jsme si vřele popovídali, Celá besídka se povedla a líbily se i
dárečky a přáníčka. Zase za rok nashledanou…..

Zapsala: Ilona Chrobáková
Sandra Štréblová

Vánoční besídka u broučků
Dne 14.12. se ve třídě broučků konala vánočná besídka na které děti předvedly své
vystoupení s básničkami a písničkami, které se naučily od začátku školního roku. Ukázaly se
také jako herci v pohádce o stromečku a také v pohádce o narození Ježíška. K občerstvení
měly spoustu ovoce a také cukroví, které si vytvořily na vánoční dílničce se svými rodiči.
Dětem se vystoupení moc povedlo a věříme, že se to všem rodičům líbilo stejně tak, jako
nám 😊

Zapsala: Marie Řezáčová

„VÁNOČNÍ POHÁDKA“
V úterý 19.12.2017 v 9:00 hodin nás navštívilo „Divadlo z bedny“ pana Pohody, s vánoční
pohádkou. Toto divadlo v naší mateřské škole nebylo poprvé a vždy měli krásné pohádky a
příběhy. Na této pohádce bylo pěkné to, že ji hrály děti. Postupně si vybírali některé děti,
které v pohádce budou hrát, což děti velice bavilo. Divadlo má pokaždé krásně připravené
kulisy a kostýmy a také v něm nikdy nechybí zpěv písniček – v této pohádce šlo o Vánoční
koledy. Pohádka byla o tom, jak se narodil Ježíšek a kdo všechno mu šel dát dary. Ke každé
postavě patřila jedna koleda, kterou jsme společně zpívali např. „Pásli ovce valaši“, „Byla
cesta“, „Stojí vrba košatá“, „My tři králové“, „Narodil se Kristus pán“ a další… dokonce jsme
zpívání měli i s doprovodem na kytaru, na kterou hrál pan Pohoda. Divadlo se dětem velice
líbilo, pohádka je zaujala.
Na závěr jsme si všichni s dětmi zazpívali „Štědrý večer nastal“ a popřáli si hezké a příjemné
prožití Vánočních svátků.

Zapsala: Sandra Štréblová

