Vánoce ve školce
Vánoce ve školce v Tršicích začaly již v pondělí, patnáctého prosince. Všechny děti přišly
do školky s velkým očekáváním. Tento týden nebyl totiž jako všechny ostatní.
Protože na Štědrý den nejsou děti ve školce, musí k nám Ježíšek přijít dříve. V pondělí byl
ten správný den. Hned po svačině vyrazily děti ven, aby Ježíška hledaly. Vyhlížely ho, volaly
na něj, někteří ho i zahlédly. Také zvířátkům donesly něco dobrého na zub, aby se i zvířátka
měla o Vánocích dobře. Ve školce ještě zazpívaly děti koledy, co kdyby náhodou Ježíšek
zapomněl, zpíváním se nám ho vždycky podařilo přivolat. Při příchodu do třídy již byly vidět
jiskřičky v očích dětí a nadšení z toho, že Ježíšek školku skutečně navštívil. Pod stromečkem
ležela spousta hraček, výtvarných pomůcek a také nové povlečení. Každé dítě našlo pod
stromečkem i „svůj“ dáreček, ve kterém byla hračka, kasička a něco dobrého do bříška. To se
ví, že si děti všechny hračky s nadšením musely hned vyzkoušet a pohrát si s nimi. A když byl
ten významný den, nechyběl ani sváteční oběd.
Druhý den děti ve hrách pokračovaly, ale třídu „Medvíďat“ čekala i zkouška na odpoledne.
Měly totiž besídku, a to znamenalo, že mohou konečně rodičům předvést, co všechno se
naučily o zimě, Mikuláši s andělem a čertem a o Vánocích. Vystoupení se dětem povedlo,
rodiče a ostatní hosté odměnili děti potleskem. Každá maminka si domů odnesla jablíčko,
které svoji hvězdičkou věští mamince zdraví po celý rok až do příštích Vánoc. Po vystoupení
děti ukázaly rodičům, co všechno jim Ježíšek donesl pod stromeček, s novými hračkami si
pohrály děti a rodiče si mezitím měli možnost u cukroví popovídat s jednou i druhou paní
učitelkou. Celý večer byl velmi příjemný.
Ve čtvrtek přišla řada na starší děti, třídu „Tygříků“. Děti už byly dlouho nedočkavé, divily
se, jak to, že „Medvíďátka“ měla už besídku a oni nic. Také se chtěly pochlubit a předvést, co
se naučily. Ale atmosféra ve třídě „Tygříků“ nebyla vánoční, ale přímo čertovská. Třída
„Tygříků“ se proměnila v peklo a na koberci si ustlali místo dětí čerti. Ti poté zpívali, říkali
básničky, tancovali a dokonce předvedli pohádku o tom, jak to dopadá, když se čerti vydají na
svět lidí. Celé vystoupení se dětem podařilo a byly odměněny potleskem.
Abychom vánoční týden zakončili něčím vznešeným, šli jsme se společně podívat do
místního kostela, kde na nás také dýchla vánoční atmosféra. Společně jsme spočítali, že tam
mají čtyři krásně vyzdobené vánoční stromečky a hlavně krásný velký Betlém. Zazpívali jsme

Ježíškovi koledy a společně nasáli tu pravou vánoční atmosféru, kterou si za pár dní již
načisto zopakujeme.
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