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třída1.

V týdnu po 1. adventní neděli napadlo  trochu víc sněhu a to byla velká radost
 a zábava. Těšili jsme se, až půjdeme ven a budeme si tam hrát - stavět společně
sněhuláky, vytvářet   stopy ve sněhu, bobovat anebo lopatkami uklízet sníh.
Ve třídě jsme se společně připravovali na to, až k nám přijde Mikuláš s andílkem
 a čertem.  Učili jsme se zpívat písničku " Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší",
básničku " Mikuláš  ztratil plášť", cvičili a tancovali s čertíkem / prolézání čertovským
tunelem, přechod  přes čertovské prkýnko, hod do čertovy nůše/, malovali a vytvářeli
obrázky z razítek, plnili úkoly od čertíka - v pracovních listech, poslouchali pohádku
 " O ztraceném čertíkovi".
V pátek konečně Mikuláš přišel, někdo se trochu bál, ale když dostal od andílka
pohlazení a od Mikuláše dáreček, bylo po slzičkách. A ten, kdo víc zlobil, musel
čertíkovi slíbit, že se  polepší.
Pak už nastal vánoční čas, kdy jsme si s vílou Andělkou povídali o vánočních zvycích
  a obyčejích, poslouchali vánoční koledy, vyzdobili si vánočně třídu a nastrojili
stromeček . Hlavně jsme se snažili po sobě hezky uklízet hračky a být na sebe hodní.
Pak už jsme jen čekali a doufali, že k nám do školky najde Ježíšek cestu. Sláva, našel
dokonce i naši  třídu! Od Ježíška jsme dostali krásné nové hračky, na které se těšíme
každý den do školky.

 

 
 

 



2. třída

Celý měsíc prosinec se v naší třídě nesl v duchu příprav na Vánoce. Učili jsme se koledy,
vyráběli vánoční přáníčka, zdobili jsme stromeček. Také náš navštívil Mikuláš, čert 
 a anděl. Protože máme hodné děti, byla i nadílka. Pod stromečkem děti našly plno
krásných her, stavebnic a jiných krásných dárků.
Ježíšek nadělil i nové krmítko. To jsme umístili pod oknem, naplnili semínky a pak jsme
pozorovali, jestli zobání ubývá.
Kolik zbývá dnů do Vánoc jsme počítali každý den na adventním kalendáři.
Nezapomněli jsme si vyprávět o vánočních tradicích. Nejvíc děti bavilo pouštění lodiček.
Doufáme, že si děti i my Vánoce užijeme v klidu a v rodinné pohodě.



3. třída

Je tu prosinec, měsíc plný napětí a dobrodružství. Učíme se básničku pro čerta
 s Mikulášem, kdyby se náhodou zastavili také u nás ve školce. 3. prosince najednou
slyšíme zvonit zvoneček, co to je? co se to děje? A najednou vidíme za okýnkem hlavu
čerta. To byl frmol, rychle najít paní učitelku a schovat se k ní co nejblíž. Čekáme, co
 se bude dít. A už je slyšíme a jdou k nám... Nejdřív Mikuláš, potom andílek a jako
poslední k nám vběhl čert, všechny si nás očichal a u některých se zastavil a věděl,
 že občas trochu zlobí. Ale Mikuláš nás všechny zachránil, slíbili jsme mu, že
 se polepšíme, zatancovali si s čertem čertí taneček a dostali výslužku. 
Během měsíce jsme také balili dárky pro dědečky a babičky do domova důchodců,
vyráběli ozdobičky, přáníčka, svícny, ozdobili stromeček, povídali si o tradicích a zvycích
 a vyprávěli, co si přejeme od Ježíška. A jednoho dne, zase slyšíme zvoneček, bojíme se,
že zas přišlo to čertisko, jdeme se pomalu podívat chodbou, ale nikdy nic. Když se
vrátíme do třídy, máme velikou radost, byl tu Ježíšek! a nechal nám tu spoustu dárků.
 To je rychlost... všechno rozbalit, sestavit a hlavně si s těmi novými hračkami pěkně hrát.
Už se těšíme, až přijde Ježíšek i k nám domů.

Přejeme Vám všem krásné svátky plné radosti, štěstí a pohody. Do nového roku hlavně
kupu zdraví a lásky



4. třída

Hurááá, nastal nejkrásnější  měsíc v roce, prosinec. Třídu máme krásně vyzdobenou,
,navozuje vánoční náladu.
Ale než přijde Ježíšek, první jsou na řadě čerti....Trošku se bojíme, jak obstojíme...Protože
ani letos nemůžeme mít besídku a nemůžeme rodičům, sourozencům a prarodičům
ukázat, co jsme se naučili, paní učitelky pro nás připravili setkání v parku u vánočního
stromečku. Tam jsme si zazpívali, zatancovali a poté se pustili na záchranu zlobivých dští
z pekla. Byla to prima dobrodružná cesta, kterou jsme si užili. Ten samý týden nás
navštívili čerti i ve školce. Někteří se báli více, někteří méně. Čertovi, Mikuláši a andílkovi
jsme zazpívali písničku a slíbili, že budeme hodní, šikovní a poslušní.
Ty jo, kolem školky  se pohybuje Ježíšek. Přinese nám nějaké dárky do školky? Krásně si
hrajeme a jsme napnutí. Třídu krásně uklidíme, aby se Ježíšek nelekl. Cink, cink... slyšíte?
Jéééé, to je dárků pro nás všechny. Máme velikou radost a už se moc těšíme na toho
opravdového, který přijde k nám domů. 
Vážení rodiče, milé děti. Paní učitelky Vám všem, celé rodině přejí krásné vánoční svátky.
Děti, ať pod stromečkem najdete dárečky, které si přejete! Krásné svátky a do toho
nového roku si všichni popřejme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody.



5. třída

A zase po roce, jsou tu opět Vánoce....
Ta kouzelná, předvánoční atmosféra je cítit všude. I ve školce se těšíme na Ježíška...
Také čerti, Mikuláš a anděl se na nás přišli do školky podívat. Děti jim společně zazpívali
písničku a přednesli básničku.
Připravili jsme výrobky pro výstavu na poště, vyrobili přáníčka pro naše seniory 
v Centrinu. Upekli jsme perníčky, ozdobili stromeček i celou třídu.
Pro rodiče si připravujeme vánoční besídku...
Takový malý, školkový předvánoční shon...
Přejeme všem krásné vánoce a do nového roku jen to nejlepší...

 
Šárka, Lucka, Iva a Jana








