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Vánoce jsou nejkrásnější svátky v celém roce. Jsou spojeny s množstvím zvyků a
tradic. Je to čas k radosti, čas ke štěstí. Tématem dnešní návštěvy knihovny byl čas
adventu.
Povídali jsme si o historii Vánoc, oživili jsme si vánoční zvyky, tradice, symboly a
pranostiky. Po poslechu úryvku z pohádky Boženy Němcové „Zlaté hvězdičky“, děti
odpovídaly na otázky týkající se děje a postav z příběhu. Paní knihovnice nám
vyprávěla, proč se na svátek Sv. Barbory dává do vázy větvička třešně, kdo byl
Mikuláš a Sv. Lucie, proč jsou na adventním věnci čtyři svíčky. Také jsme si
vyprávěli, jak vypadaly Vánoce před 100 lety. Jaké dárečky děti dostávaly, čím
zdobily stromeček. Děti se učily vést rozhovor, poslouchat, sledovat řečníka a rozvíjet
komunikativní dovednosti. Při další četbě pohádky „Čert a Káča“, byly děti pozorné a
soustředěné. Nakonec následovalo oblíbené prohlížení knih.

Zapsaly: J. Hricková
A. Pejšmanová

Berušky – Florbal ve fanzóně k mistrovství světa
V pátek 7. prosince jsme byli s dětmi pozvaní do fanzóny k mistrovství světa
ve florbalu, která byla postavena před hotelem Thermal. Děti se na akci těšily,
protože florbal si už vyzkoušely v říjnu na hřišti před školkou a moc je to bavilo.
Procházkou jsme došli až na místo, kde se nás ujal organizátor akce pan Grundler.
Ukázal nám, co vše ve fanzóně mají a rozdal dětem florbalky. Poté jsme šli na hřiště,
kde už byli vojáci a ti si rozdělili děti na tři týmy. Dva týmy hrály a třetí si zkoušel ve
stanu střely na branku. Když se týmy prostřídaly, dostaly všechny děti medaili za
účast a šli jsme se osvěžit do stanu, kde na každého čekalo pití a sušenka. Poté
jsme se opět pěšky vydali zpět do MŠ.
Tímto ještě jednou děkujeme za pozvání a velice dobrou organizaci, děti si akci moc
užily.
Zapsala: M. Záhorová

Prosincová návštěva knihovny – Berušky
V úterý 10. prosince jsme s dětmi navštívili knihovnu v Lidické ulici. Paní
knihovnice pro nás měla připravenou besedu na téma „Vánoce“. Povídala si s dětmi
o přípravách na Vánoce i o tom, co si přejí od Ježíška. Na krásných ilustracích
z knihy od Boženy Němcové ukazovala dětem, jak se Vánoce slavily dříve a které
zvyky a tradice se dodržují již celá staletí. Povídání doplnila i četbou. Nejdříve četla
příběh „Holčička a kouzelné hvězdičky“. V tomto příběhu měly děti zachytit myšlenku
o pravých hodnotách Vánoc – důležitější než dárky je to, jak se chováme k ostatním
a to nejen na Vánoce. Své povídání zakončila četbou úryvku z knihy „Ledový drak“.
Na závěr si děti ve skupinkách prohlížely knihy s vánoční tématikou.
Zapsala: M. Záhorová

