Elce, pelce do pekelce…..
Čertí školka u Sluníček
Od 28.11.-2.12. se třída Sluníček proměnila v peklíčko, kde mohli dovádět
čertíci.
Dováděli a přitom se i učili. Vždy po svačince všichni prolezli kouzelným
tunelem a dostali se tak do pekla, nasadili si růžky, oblékli si tmavá trička a
čertí dovádění mohlo začít. Uprostřed třídy jsme měli velký kotel, ve kterém jsme
uvařili „brambory“, čertí kaši, škaredá slova ze světa dospělých, neplechy ze
světa dětí ale také kouzelná slůvka, písmenka z abecedy apod. V pekle bývá
nepořádek, a ten jsme si udělali z krepového papíru černé a červené
barvy…rozházeli jsme je po
třídě a cítili jsme se jako
v pohádkovém světě.
Každý čert musí umět
zavázat pytel. Čertíci se
tak učili vázat uzel na své
„kopýtko“, musí umět
roztřídit předměty a věci
podle barvy a tvaru – třídily geometrické tvary podle tvaru, barvy a velikosti.
Své znalosti si nakonec vyzkoušeli na pracovním listě, za který dostali na
kouzelný pytel jako odměnu samolepku.
Než začali vyrábět řetěz z barevného papíru, učili se ho nakreslit na pracovním
listě, z odpadového materiálu si vytvořili malé čertíky. Protože nás v tomto
týdnu ve školce hodně chybělo, tak jsme si kamarády čertíky dotvořily z vložek
od vajíček i z papírových sáčků.
V pátek k nám do peklíčka přišel
andílek, který nám donesl andělskou
nadílku. Všichni, kdo chtěli od
anděla sladkost, musel za ním přes
kouzelný tunel, říct kouzelné

zaříkávadlo – Elce, pelce.
Jenže to všechno z povzdálí sledovala pekelnice Belzuba a každému ještě přidala
do andělské nadílky jeden brambor.

Malí čertíci nakonec andílkovi zazpívali a zatančili písničku Čerti v pekle,
ukázali na říkance, jak se v pekle vaří kaše a na závěr i čertici Belzubě vyrobili
pekelný řetěz, aby měla nějakou ozdobu na svých pekelných šatech.. Andílek
dostal od čertíků za odměnu korálky z čertovských kuliček a všichni byli moc
spokojeni.
Myslím si, že se dětem čertovská školka moc líbilo, protože hned ráno při
příchodu do školky si chtěli nasadit připravené růžky a lézt do tunelu, jen aby už
mohli být v tom peklíčku a čertisky dovádět.
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