
PROSINEC 
 V MŠ  ROHOZNÁ 

 

 Poslední měsíc v roce je tradičně nejoblíbenějším měsícem mezi dětmi. 

Již na začátku děti čeká tradice sv. Mikuláše. Nejdříve si o něm ve školce 

povídáme, čteme a malujeme ho. Potom se věnujeme i dalším postavám, 

které Mikuláše doprovází v předvečer jeho svátku na obchůzkách. Ač je čert 

obávanou negativní postavou, máme ho všichni nakonec docela rádi. Nemusí 

být totiž vždy strašidelný, ale umí dělat i legraci. K příležitosti svátku 

sv. Mikuláše jsme uspořádali letos ve školce besídku pro rodiče s nadílkou pro děti. Školku opravdu 

navštívil  Mikuláš s andělem. Čert zůstal tentokrát za dveřmi. Děti předvedly krátké pásmo písniček, 

básniček a pohybových kreací. Dle potlesku se besídka rodičům moc líbila. Po besídce si mohli všichni 

ochutnat cukroví, které děti pekly pod vedením paní učitelky přímo ve školce. Fakt se snažily. 

 Během celého adventu jsme se věnovali přípravám na Vánoce. Tvořili jsme nejrůznější dekorace, 

výzdobu, zapalovali jsme postupně svíčky na adventním věnci, který nám věnovala paní Vraňáková a 

vysvětlovali si původ tradice oslavy vánočních svátků. Dětem jsme četli a vyprávěli o narození Ježíška. V 

každodenních tématech jsme se věnovali symbolům Vánoc jako je třeba hvězda, zvoneček, stromeček, 

kapr atd. Zkoumali jsme vůně Vánoc, koření, cukroví, jehličí a nezapomněli jsme se věnovat taky 

pohádkám, které jsou již nezapomenutelnou součástí těchto svátků. Navštívili jsme muzeum v Poličce s 

výstavou Betlémů, kde nám paní lektorka krásně vyprávěla o výrobě, materiálech a různých 

podrobnostech týkajících se právě tradice stavění Betlémů. Zapojila děti do hledání určitých součástí 

Betlémů podle obrázku. Nakonec jsme si mohli i vlastní betlém vyrobit. Myslím, že se nám docela povedl. 

 Nemohl chybět ani Štědrý den v MŠ. Snažili jsme se dětem přiblížit tradice, které se o Štědrém dnu 

v rodinách dodržují. Ráno ke svačince byla vánočka. Potom si děti zkoušely krájet jablíčka, jestli se v nich 

objeví hvězdička, lily olovo do vody a určovaly, co vzniklo z olova za obrazec. Pouštěli jsme lodičky z 

ořechových skořápek, házeli jsme botou za záda směrem ke dveřím, pomocí stínového divadla jsme si 

ukazovali zlaté prasátko, anděla a kometu. Pak následoval zpěv vánočních koled a nakonec i nadílka pod 

stromečkem ve formě nových hraček pro děti. K obědu jsme se opět tzv. postili. Byly šišky s mákem, ne 

maso, prostě půst. Ochutnali jsme malou ukázku vánočního cukroví, perníčků a vánoční punč. Poslední 

den školky, před vánočním přerušením provozu, jsme se šli podívat na prodej vánočních kapříků. Pan 

rybář nám jednoho vylovil a nechal ho dětem pohladit. Tento zážitek byl pro některé děti velmi emotivní. 

Chtěli zůstat a nechtěli se vrátit do školky. 



 Opravdu krásné období pro děti i dospělé. Moc jsme si to vše užili. Ve školce panovala pohoda a 

venku nás příroda obdarovala větším množstvím sněhu. Hned jsme si byli zasáňkovat, lopatkami děti 

vyhazovaly cestičky ve sněhu, zkoušely dělat sněhuláky a stavět hrad ze sněhu. Také zvířátkům jsme byli 

ustrojit stromeček, abychom jim udělali Vánoce. Snad jim jablíčka a mrkev chutnali. Do krmítka děti sypaly 

slunečnicová semínka, aby i ptáčci neměli hlad. 

 Bohužel všechno jednou končí, ale mi doufáme, že i další měsíce ve školce budou pro děti zábavné, 

radostné a my všichni zaměstnanci se o to budeme všemi silami snažit. Protože, když si to užívají děti, tak 

si to užívá celá školka. 

 Děkujeme všem, kdo naší školce pomáháte a těšíme se na další spolupráci v roce následujícím. 

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a radostných okamžiků v novém roce. 

 

     Vlasta Luňáčková, DiS 

  

 

 

  


