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Na prosinec jsme se těšili. Je plný tajemství a překvapení. Už na 
začátku překvapil děti virovým onemocněním, které se ve školce 
velmi rychle rozšířilo. Docházka klesla na 3 děti, proto byl dokonce na 
jeden den provoz školky přerušen. Ani po tomto krátkém přerušení 
se mnoho dětí nezotavilo. Docházka byla 4 až 6 dětí. Byli jsme celkem v zoufalé situaci. 
Před námi byla dvě plánovaná vystoupení na besídkách (Mikulášská v kulturním domě 
a vánoční ve školce). Naštěstí jsme nacvičovali celý listopad, takže to děti už uměly. 
Otázkou bylo: "Kolik nás bude vůbec vystupovat?" Jsem moc ráda, že to děti zvládly a 
i v malém počtu s trochou improvizace se nám obě vystoupení velice povedla. 
 Jak jsem již zmínila, v prosinci moc dětí do školky nechodilo, ale to neznamená, 
že se u nás nic nedělo. Právě naopak. Děti měly více prostoru pro důkladné prožití 
všech plánovaných činností, měly více klidu na práci. Díky plánovaným tématům měli 
možnost se dovědět, jak vznikla tradice oslavy Vánoc. Kdo byl Ježíš, kde, komu a jak 
se narodil. Okolnosti jeho narození. Proč se slavily a slaví tyto svátky. Co patří mezi 
symboly Vánoc v naší zemi. Jak probíhají přípravy. Ve školce se kreslilo, malovalo, 
lepilo a vystřihovalo, hnětlo, krájelo, vykrajovalo a peklo, třídilo, přiřazovalo, 
objevovalo, počítalo a porovnávalo, vážilo, prohlížely se obrázky a četlo se, zpívalo, 
tancovalo a recitovalo se. Ještě mnoho dalších činností.... 
 Na prosinec, kromě besídek, jsme měli plánované divadelní představení, které 
jsme museli s lítostí odvolat z důvodu již zmíněné nízké docházky dětí.  
 Vánoční besídka v MŠ se dětem moc povedla. Po vystoupení si děti odnesly 
vánoční nadílku v podobě chaloupky plné dobrot a nějaké hračky věnované firmou 
Ravensburger Karton, s.r.o. Polička. Následovala nadílka nových hraček a pomůcek do 
MŠ.  Děti byly nadšené. 
 To vše, co se děje ve školce a kolem ní, by nebylo možné dělat, kdyby nebylo 
podpory, nadšení a velikého osobního nasazení ze strany všech zaměstnanců školky, 
chápajících a akčních rodičů a příznivců. Dále pak podpory ze strany zřizovatele. 
Děkujeme moc za vše, co pro nás a naše děti děláte. 
Doufáme v další skvělou spolupráci a v následné rozšiřování řad podporovatelů.  
"Někdy se opravdu hodí doslova každá ruka." 
 

MĚJTE KRÁSNÝ, ŠŤASTNÝ A VESELÝ NOVÝ ROK. 


