Mikulášská nadílka
Stejně jako loni k nám do Mateřské školky Tršice i letos dorazila vzácná návštěva –
Mikuláš a jeho pomocníci andílci a čertiska. S sebou si ovšem letos donesli i Knihu hříchů,
kde byly nejen hříchy dětí, ale i ocenění za jejich vzorné chování. Ano, skutečně máme v naší
školce děti bez hříchů. Některé děti se mohly od začátku těšit na dárečky za své vzorné
chování, ale našly se i takové, ve kterých byla malá dušička, aby si je ten čert s tím velkým
pytlem snad neodnesl do pekla. Paní učitelky se nakonec přimluvily za ty největší zlobivce, ti
slíbili, že se polepší, a čert musel ze školky s prázdnou. Andílci rozdali dětem dárečky
(balíček dobrůtek a míč) a děti jim za to řekly básničku a zazpívaly písničku.
Předtím, než k nám Mikuláš dorazil, jsme si společně vyrobili andílka, čertíka a
k němu řetěz, hledali jsme čertíkům správné rohy, vážili jsme svoje hříchy pomocí vah a
vytvářeli jsme čertíky z kamínků a kaštanů. Zařádili, tedy vlastně zatancovali jsme si na
písničku „Čerti“, podupali jsme si s básničkou a nakonec jsme si zahráli hru s písničkou „Čert
ví proč“. Do umývárny jsme se samozřejmě rozpočítali čertím rozpočítadlem. Po svačince se
děti dozvěděly, kdo to byl svatý Mikuláš, proč nám nosí dárky a jaké vlastnosti mají jeho
kamarádi andílci a čertíci. Společně jsme vymýšleli pohádky, kde se čertíci vyskytují. Jednu
z nich – Čert a Káča – paní učitelka dětem přečetla a děti si jí poté zkusily zahrát.
Naší školku nyní zdobí spousta krásných Mikulášů, andílků a čertíků. Ale ti nevznikali
ve školce, ale přímo doma u dětí. Rádi bychom poděkovali rodičům za jejich čas, nápady a
společnou práci s dětmi. Děti samy pomocí hlasovacího zařízení (přiřazování pet víčka
k výrobku, který je podle nich nejlepší) rozhodly o vítězi i druhém a třetím místě. Vítězové
byli oceněni cenami, ale nezapomněli jsme ani na ceny útěchy, protože souboj to byl tvrdý a
každý být vítěz nemohl.
Celý mikulášský den jsme si všichni skvěle užili a na Mikuláše, čertíky a andílky se
budeme těšit opět za rok.
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