Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, okres Bruntál

Vánoční koledování v Mateřské škole
„Vánoce, Vánoce – přicházejí po roce.
Těšíme se, radujeme, koledy si notujeme.“

V letošním roce jsme poprvé připravili Vánoční besídku pro naše děti a jejich rodiče a
blízké, jelikož takto mohou společně všichni prožívat předvánoční atmosféru.
V úterý 11. 12. 2012 navštívil v dopoledních hodinách děti ve třídě „Koťátek“ Ježíšek,
aby jim nadělil spoustu krásných dárečků. Děti, svátečně oblečené, ochutnávaly cukroví, které
společně v MŠ upekly a také to, které jim připravily maminky. Odpoledne přišli za svými dětmi
do MŠ na návštěvu rodiče a ostatní členové rodin. Protože ne všichni rodiče se mohli odpoledne
besídky zúčastnit a některé děti onemocněly, sešli se v naší třídě rodiče a další příbuzní od 13
dětí. Po přivítání hostů jsme s dětmi zavzpomínali na to, co jsme se od začátku školního roku
naučili, cvičení s říkankami, tanečky a písničky. Taneček Ty a já a Vrabec a sýkorka si děti
zatančily i se svými rodiči. Po rozsvícení svíček na adventním věnci a při poslechu koled
následovaly vánoční zvyky: krájení jablíčka s verši –Vánoční stromeček, potírání medem jako
udržení přátelství a vzpomínek a zejména zvyk pouštění lodiček z ořechových skořápek a jejich
pozorování, jak se vzdalují nebo přibližují, jako lidské cesty. Tento zvyk velmi dojal jednoho
tatínka, pana Přikryla, který si tímto zážitkem připomněl, že si lodičky pouštěli s rodiči o
vánocích, když byl malý, a proto se rozhodl, že tento zvyk předvede i svým dětem. Rodičům i
dětem jsme připomněli nebezpečí ohně, a proto jsme po chvilce raději všechna světélka společně
sfoukli. Následovala malá nadílka od paních učitelek, děti dostaly malého závěsného kapříka a
dáreček zátorských hasičů, čokoládovou postavičku. Rozloučili jsme se pomocí posledního
dávného zvyku s kouzelným stříbrným oříškem. Kdo jej drží a vysloví nahlas přání, to se splní.
Paní učitelky Štefková a Dostálová takto popřály rodičům a dětem k vánocům i do nového roku
hodně štěstí a pohody, spoustu lásky a hlavně pevné zdraví.
Ve středu 12. 12. 2012 zavítal Ježíšek za krásně ustrojenými dětmi do třídy „Sluníček“ a po
rozbalení dárečků a prvními hrami s novými hračkami děti usedly k prostřeným stolečkům a
pochutnávaly si na cukrovíčku. V 15.00 hodin začala besídka u stromečku pro naše děti, jejich
maminky, tatínky a ostatní. Tuto besídku jsme pojali netradičně. Pozvali jsme skupinu
„DOMINO“, která měla připravený pěkný vánoční program. Besídky se účastnilo 16 dětí z 27,
jelikož některé děti onemocněly a jiné z rodinných důvodů přijít nemohly.
V úvodu jsme zazpívali píseň „Rolničky“, poté jsme přednesli báseň „Vánoce mám nejradši“,
paní ředitelka Zdeňka Vávrová se se všemi přivítala a představila hostující skupinu DOMINO.

Celý program uváděla moderátorka, jež dětem ukazovala pohyby k písním a učila děti básně o
zimě a stromečku. Pan hudebník, jenž zpíval zimní a vánoční písně a koledy a hrál k tomu na
klávesy, také vhodně a vtipně slovně vstupoval do průběhu pásma. Do zpěvu dokázal úžasně
vtáhnout jak děti, tak dospělé. Na závěr děti dostaly dáreček (malého Ježíška v kolébce –
skořápce), jež vyrobily paní učitelky, a z „kouzelné krabice“ si vytáhly jedno překvapení, které
dětem věnovali zátorští hasiči. Všichni odcházeli z besídky nadšeni a s úsměvem.
Jsme rádi, že se takto připravené besídky osvědčily a líbily. Vždyť právě tímto způsobem se
můžeme všichni dohromady vzájemně v naší obci poznávat a být dobrými přáteli, jichž je
zapotřebí.
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE!

V Zátoru dne 14. 12. 2012 sepsaly p. učitelky J. Kalábová a A. Dostálová

