MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Z MAGISTRÁTU MĚSTA

V úterý 4. 12. 2018 nás navštívila 1. náměstkyně primátorky paní JUDr. Hana Zemanová
spolu s Ing. Františkem Škarydem a vedoucí odboru kultury a školství, tiskové mluvčí, paní
Helenou Kyselou.
Donesli dětem dárečky od Mikuláše - čokoládovou figurku a perník - prohodili s nimi pár
slov. Ptali se dětí, jak se těší na Ježíška a co si přejí pod stromeček. Jestli se těší na Mikuláše a
bojí čertů. Děti zazpívaly a odrecitovaly nachystané básničky.
Návštěva se jim moc líbila.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
7.12.2018
Dne 7.12.2018 byla naše školička v očekávání vzácné návštěvy – Mikuláše, anděla, čerta.
Kdo to ťuká, kdo to cinká, kdo to zvoní, no přece „oni“, už jsou za dveřmi.
Pan Mikuláš, krásný anděl a rozdováděný umouněný čert s pytlem uhlí, kterého se téměř
nikdo nebál…..
Všechny děti dostaly bohatou nadílku se samými dobrotami.
Říká se, že, kdo si hraje, ten nezlobí, to platí o všech dětech v naší školce a když, tak jenom
trošinku……tak zase za rok a bez uhlí.

Vánoční besídka u Broučků
11.12.2018
A je to tady, máme slavnostní den, těšíme se na besídku pro všechny, kdo se přijdou na nás
podívat, rodiče, prarodiče, tety, strejdové, sourozenci ……..
Vyzdobili jsme si třídu, zapálili svíčky, připravili cukroví, které jsme napekli předem a
nechybělo ovoce, které rodiče na tuto akci přinesli. Samozřejmě nesmělo chybět vhodné
oblečení a k tomu dobrá nálada, kterou nám nezkazil ani menší počet dětí ve třídě, způsobený
právě akutními neštovicemi.
Děti nezklamaly, byly moc šikovné, atmosféra sváteční, kterou završila společná píseň Štědrý
večer nastal a následné rozdání dárečků, které děti vyrobily.

Vánoční besídka ve Sluníčkové třídě
Ve středu 19.12. v 15,00 se konala v naší Sluníčkové třídě Vánoční besídka .
Společně s dětmi jsme připravili pro rodiče pásmo několika básniček, písniček, říkadel i
tanečků a děti se již na tento den velice těšily.
Po krátkém přivítání a úvodním slovu mohla besídka začít. Děti byly moc šikovné, společně
s rodiči jsme si zazpívali i několik známých českých koled a za odměnu se jim dostal dlouhý
potlesk.
Po malé přestávce, kdy se děti převlékly do kostýmů a nachystali jsme kulisy, ještě rodiče
shlédli pohádku O dvanácti měsíčkách. I ta měla veliký ohlas.
Na závěr ještě děti rozdaly rodičům dárečky a přáníčka a mohlo se začít s největší odměnou a
tou byla ochutnávka cukroví a jiných dobrot, které pro nás rodiče připravili.
Celé odpoledne bylo krásné a všichni jsem si užili příjemnou vánoční atmosféru a pohodu.

VÁNOČNÍ BESÍDKA KYTIČKY

Ve středu 19. 12. 2018 pořádala třída Kytiček Vánoční besídku pro rodiče. Sešli jsme se v
hojném počtu. Představení trvalo cca 40 minut. Obsahovalo Vánoční pohádku "O stromku v
parku" proloženou písničkami a tanečky. Děti besídka bavila a vše krásně předvedly svým
divákům.
Po představení jsme měli nachystané malé pohoštění, které si i sami rodiče donesli. S každým
jsme prohodili pár slov. Rodiče měli možnost prohlédnout si nové hračky od Ježíška - hlavně
krásnou novou kuchyňku.
Všichni si besídku moc chválili. I my jsme velmi spokojené.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
21.12.2018

Ve čtvrtek 21.12. k nám do MŠ zavítalo divadlo s pohádkou „ Jak zvířátka slavila vánoce“.
Jako vždy jsme se všichni sešli Broučkové třídě a těšili se na pěkný zážitek. Pohádka byla
veselá, zábavná i poučná. Děti byly vtaženy a zapojeny do představení, zazpívaly si i několik
písniček o zvířátkách.
Dopoledne bylo příjemným zakončením roku 2018 a nastávajícími vánočními prázdninami.

