Co se nám povedlo-Vánoční dárkování a koledování v MŠ 2013
„Jede sněhuláček po ledu, veze našim dětem koledu,
veze našim dětem bílý sníh, aby mohly jezdit na saních“.

I když sněhuláček do MŠ ani do Zátoru zatím sníh nedovezl, dne 11.12.2013 dopoledne
dovezl všem dětem do každé ze tří tříd mateřské školy toužebně očekávaného Ježíška s
pořádnou hromadou dárků, které hned mohly rozbalit a hrát si s nimi/ hračky byly
zakoupeny z rozpočtu ZŠ a MŠ Zátor/. Krásně sváteční dopoledne v duchu opravdových
vánoc s rozbalováním dárků, zpěvu koled a připomínání zvyků, umocnilo také to, že si děti
pochutnaly na cukrovíčku , které si donesly z domu od MOC šikovných maminek a také
upekly s paní učitelkou Kalábovou a učitelkami ve II.třídě MŠ.
V I.třídě Koťátek pokračoval tento den plný světýlek odpoledne , kdy do krásně vyzdobených
prostor I.třídy MŠ zavítali nejbližší těch nejmenších. V krásné atmosféře mohli vidět, také se
zapojit a určitě ocenit to, co se děti od začátku roku naučily a navodit se na vánoční notu.
Děti II.a III.třídy pokračovaly ve vánočním koledování další den v ateliéru ZŠ Zátor. Do
vánočně naaranžovaných prostor ateliéru svátečně vyzdobené základní školy, zavítala více
než stovka příbuzných, pozvaných hostů / ČČK, hasiči/ a veřejnosti.
Nejdříve vystoupily se svým programem jako“ Andílci“ Štěňátka, děti II.třídy MŠ a za nimi
děti III.třídy MŠ, Sluníčka, s pásmem“ Sněhuláčci a Vločky“. Všechny děti spolu s učitelkami
těchto tříd sklidili zasloužený potlesk a obdiv za přípravu krásného odpoledne a také za
dárečky, které všichni přítomní od dětí obdrželi.
Posledním, ale o to milejším bodem vánočního odpoledne ,bylo předání sladkostí, drobných
hraček a odrážedla v ceně 1.200,-Kč starostkou hasičů paní Krušinovou paní Vávrové pro
všechny děti MŠ. Dárky hasiči zakoupili z peněz utržených na Mikulášské nadílce 6.12.2013
a je nutno připomenout, že naši MŠ takto hasiči obdarovávají na vánoce již několik let. Tímto
jim srdečně děkujeme.
Přejeme krásné, pohodové a ve zdraví prožité vánoce a v roce 2014 jen to Nejlepší
Za ZŠ a MŠ Zátor Zdeňka Vávrová
Pozn: foto najdete na www.mszator.cz

