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ČÍSLO 4

PROSINEC

Nastal nám adventní čas, čas krásného těšení na povídání
s Mikulášem, legraci a zlobení s čertíkem Bertíkem a čekání na
Ježíška. Možná už letos dostane naše stonožka Božka slíbenou
šupinku pro štěstí.

Prosinec tradičně prožíváme i v mateřské škole všichni společně – vyprávíme si o rodině, zažitých tradicích pečení
vánočního cukroví, zdobení stromečku, návštěvy Mikuláše, čerta a anděla. Podporujeme sounáležitost dětí a celého
kolektivu školy.

ADVENTNÍ ČAS

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni. Hledali, nenašli – byli oba smutní.
Děti ale rozhodně smutné být nemusely – náš Mikuláš byl oblečný jak se patří, andílek zářil na všechny strany a čerta se děti vůbec nebály –
poznaly v něm totiž hodnou paní učitelku Jarmilku. O to víc si užily celý den v „čertovské školce“, kde je na závěr čekal balíček plný překvapení.
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My, umělci – nezalekneme se ani velkých výzev
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
NAŠE VÁNOČNÍ PŘÁNÍ BYLA LETOS NETRADIČNÍ
APrávě v adnentním čase by neměl být nikdo
sám, ale člověk míní a život mění. Společná
adventní setkání ani setkání s rodiči při
vánočních dílničkách se letos bohužel nemohla
konat. Do života nám vstoupil drak Koroňák,
zvařel nás ve školce a ve svých domovech.
Nemohli jsme navštívit naše známé babičky a
dědečky v dubských domovech důchodců. Naše
přáníčka tam však doletěla.
Hledali jsme další, netradiční cesty, jak
zpříjemnit adventní čas obyvatelům Bystřice a
napadlo nás, že by se pěkné přání k nim mohlo
dostat při každodenních nákupech v blízké
prodejně

Muno.

Díky

hodným

paním

prodavačkám tak každému, kdo zde v době
adventu nakupoval přibalily i papírovou tašku
s krásným obrázkem našich dětí a milým přáním.
Naší odměnou pak byla i takováto zpětná vazba:
FB LL: Tuto krásu jsme dnes dostali v prodejně Muno.
Moc děkujeme MŠ U Křemílka! Přejeme krásné svátky a
dětem bohatého Ježíška!“

Dobroty si domů v naší tašce přinesla i naše
odchovankyně Míša.
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Vánočí zvoneček brzy nám zacínká,
rozsvítí stromeček – zbývá jen chvilinka……

4

