Vánoční vystoupení třídy Berušek v domově důchodců
Dne 12. prosince se třída Berušek vypravila navštívit babičky a dědečky do domova
důchodců ve Východní ulici, aby je potěšila ukázkou své vánoční besídky. Všechny děti byly
moc šikovné, celé vystoupení bylo doprovázeno velkým potleskem dojatých babiček a
dědečků, kteří děti moc a moc chválili. Na konci vystoupení děti všem babičkám rozdaly
vánoční přání a popřály krásné Vánoce a hodně zdravíčka v Novém roce.
Jsme všichni moc rádi, že v tomto adventním čase jsme mohli potěšit všechna osamělá
srdíčka v domově důchodců. Největším dárkem pro nás byly velké úsměvy a dojatá očička
všech babiček a dědečků.

Vypracovaly: M. Funková
A. Pejšmanová

Prosincová návštěva knihovny v Lidické ulici
Dne 15.12.2017 se třída Medvídků vydala na předvánoční besedu do knihovny. Většina dětí
navštívila tuto knihovnu poprvé, tak nás nejprve knihovnice Míša provedla po oddělení a
připomněla dětem, jak se v knihovně mají chovat a jak se správně zachází s knihou. Když se
děti pohodlně usadily na židličky, začala paní knihovnice poutavé vyprávění o Vánocích.
Vyprávěla dětem příběh z Betléma a přitom se dětí ptala na známé věci. Potom si
připomněly vánoční tradice a zvyky, čím si zpříjemňujeme vánoční období a co vše patří
k adventu. Děti byly moc šikovné, krásně se hlásily a odpovídaly na otázky paní
knihovnice.Na závěr vyprávění si paní Míša připravila úryvek z knihy „Dárek pro Ježíška“ od
spisovatele Stjepana Lice. Tuto knihu jsme si i vypůjčili do školky a s dětmi ji dočetli.
Vždy na konci besedy si děti samy mohou půjčit a prohlídnout knihu z dětského oddělení.
Zapsala: P. Filková

Výlet na Boží Dar – Medvídci
V úterý 19. prosince jsme s dětmi vyjeli na Boží Dar za radovánkami se sněhem. Ihned po
příjezdu se nás ujal Johanky tatínek – pan Jelínek, záchranář horské služby, a ukázal nám
vhodné místo na bobování. Děti byly natěšené a tak hned utíkaly na kopec a hodinu
dováděly ve sněhu. Poté pan Jelínek přijel se sněžným skútrem a děti několikrát svezl po
kopcích i malých skokáncích. Po všem tom řádění dětem vyhládlo, takže jsme zamířili do
garáže horské služby, kde jsme si dali svačinu a dostali jsme i teplý čaj na zahřátí. Po
svačině pan Jelínek dětem vyprávěl, co dělají záchranáři u horské služby a ukázal jim
některé záchranářské pomůcky. Na závěr ještě děti dostaly sladkou odměnu a vyrazili jsme
opět na kopec, kde jsme pořádali závody ve sjezdu na lopatě ☺. Asi po hodině už byl čas na
návrat do školky na dobrý oběd. Všichni jsme si výlet na hory moc užili a už se těšíme, až
vyrazíme v lednu na lyže.
Zapsala: M. Meineltová

BOŽÍ DAR – JEŽÍŠKOVA CESTA, ANEB BERUŠKY NA VÝPRAVĚ PO STOPÁCH
JEŽÍŠKA
Dne 19.12. se Berušky vypravily na předvánoční výlet za Ježíškem na Boží Dar.
Všichni jsme se velmi těšili a byli jsme plni velkého očekávání. Boží Dar nás přivítal s hodně
napadaným sněhem, který se dětem velmi líbil a všechny děti si ho náramně užily
dosytosti.Cestou za Ježíškem se děti potkaly např. s královnou Větrulí, Netopýrkem Pírkem,
Hvězdulkou, Ťápulou, šikulkou, Fukačem, Pořádníčkem, Poštístkem a nakonec se
samotným Ježíškem. Celou cestu děti plnily různé úkoly, při kterých si vychutnávaly bílý
napadaný sníh. Všichni byli moc šikovní, dokonce Simonka našla ukrytého sněhuláčka na
stromě, ve kterém byla odměnou nádherná bílá hvězdička.Po dlouhé a náročné túře (5,9km)
byly všechny děti pochváleny a odměněny malými dárky. Všem se Ježíškova cesta moc
líbila a všechny děti se již těší na skutečného Ježíška. Počasí nám také přálo a užili jsme si
velmi krásné dopoledne.
Chtěli bychom moc poděkovat mamince Aničky, paní Nduwimana, která nám zajistila úpravu
cesty rolbou a mamince Danielky, paní Formáčkové, která s námi absolvovala celou cestu a
zajistila odměny pro děti.
Zapsaly: M. Funková
A. Pejšmanová

