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Čas rychle utíká - ani jsme se nenadáli a je tu vánoční 

vydání školního časopisu  a s ním nejen naše  

poděkování za vzájemnou spolupráci, ale i přání do 

dalších dnů. 

                
 

Už jsou tady po roce 

opět svátky Vánoce. 

Stromečky si rozsvítíme, 

dárečky si rozbalíme. 

Přejeme Vám klidné svátky, 

žádné strasti, žádné hádky. 

PF 2023 

To Vám ze srdce přejí 

děti a zaměstnanci 2. MŠ. 

 
Pamatujme, že to nejdůležitější, čím můžeme 

obdarovat své blízké je láska, čas, který společně 

prožíváme a pozornost, kterou si  věnujeme. 

Naslouchejme proto svým blízkým nejen o Vánocích, 

a také v celém následujícím roce 2023. 

 



Naše dny v MŠ...ve zkratce… 

Na podzim jsme si užili spoustu legrace,  paní učitelky dětem zahrály 

pohádku O veliké řepě. Divadelní přestavení se  u dětí vždy setkávají s 

pozitivním ohlasem. Děti jsou nadšené, vždy se zapojí do hry, užíváme 

si spoustu legrace. 

Ve Strážnickém lese jsme byli uspat stromy. V parku u městského 

úřadu broučky. 

 Rádi jsme  navštívili hájovnu,  kde  pro nás byla připravena ukázka 

dravců a jiných lesních zvířátek, kterým jsme přinesli suchý chléb. 

Mohli jsme si je dokonce pohladit!   Děkujeme společnosti LUHA, p. 

Šulákovi, rodině Urbanové i rodině Vybralové za krásný zážitek i  

za  teplý čaj a oplatek. 

 Starší  děti  vystoupily v Sokolovně a předvedly babičkám a 

dědečkům taneční vystoupení na jejich setkání. 

Do MŠ přijel i kouzelník - to bylo zase něco jiného, u čeho můžeme 

žasnout. Je to zcela jiné, netradiční a všechny nás potěšilo nafukovací 

zvířátko, které si děti po vystoupení odnášely domů. 

 Třída Jahůdek,  se na výzvu paní knihovnice, zúčastnila soutěže              

Co vypráví voda. Gratulujeme Leničce B. k postupu do krajského 

kola.  

 

 

 

 



Kalendář na prosinec… 

4.12. ne 2. adventní neděle 

5.12. po Mikulášská nadílka 

6.12. út Připravujeme se na Vánoce... 

Zdobíme vánoční stromečky 

8. 12.čt Kouzelnický den  

11.12. ne 3. adventní neděle 

13.12. út Vánočníček - Jablíčka  

14.12. st Vánočníček - Oříšci 

15.12.čt Vánočníček - Jahůdky 

(začátek vždy ve 14,45) 

 Vánoční nadílka pro děti do tříd 

19.12.po Setkání u vánočního stromečku – 

 návštěva dětí   z 1.třídy 

20.12. út Vánoční koledování – koncert ZUŠ 

Co připravujeme? Na co se můžeme těšit? 

Zimní pohádku (12.1.), návštěvu školní družiny, (19.1.) 

Malou technickou univerzitu (15.2.), Karneval (28.2.). 

 

 

Co nás ještě čeká v adventním období 

v naší MŠ? 

 

• Výzdoba MŠ - vyzdobit chceme – vstup do MŠ, 

terasy a třídy 

• Výroba přáníček a dárků 

• Pečení perníčků a 

cukroví 

• Adventní 

kalendáře 

• Zdobení 

vánočních 

stromečků 

• Předvánoční 

vycházky 

• Poslech a zpěv 

koled, přednes veršů 

• Setkání s rodinami 

• Pouštění lodiček a další lidové zvyky a tradice… 

• Přání blízkým, organizacím … 

• Hry s novými hračkami u vánočních stromečků 

 
 



  

Adventní svícen: 

 
Na okně terasy bude nachystán velký adventní svícen, 

každý týden jedna třída přidá symbolický plamínek, 

poslední přidáme společně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    Z  nabídky vybíráme… 

 

Zimní pohádka - tentokráte bude v podání profesionálních 

herců. 

Návštěva školní družiny - pro usnadnění adaptace rádi se 

staršími dětmi navštívíme ZŠ, školní družinu. 

 

 

Masopustní karneval – návštěvu přislíbil i oblíbený klaun, 

žongléř a bavič – Hubert.  Děti si rády donesou své masky 

z domova😊Můžete nahlédnout, začínáme v 9 hodin 
 u Oříšků… 

 

Malá technická univerzita  námi oblíbený pořad, určený pro 

starší děti. Do MŠ zavítá vyškolená  odbornice ing. Blanka 

Pavlovská. 

Program má název Stavitel města. Je plně hrazen s fondů ESF – 

šablony. 

 

 Nabídka Prima VIZUS  - středa 25.1.2022 

V rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku 

předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ se v naší mateřské 

škole uskuteční měření zraku diagnostickým přístrojem Plusopti X. 

Cena je stanovena na 200 Kč – některé pojišťovny stále 

proplácejí.  

Každé vyšetřené dítě dostane praktický dárek na procvičení jemné 

motoriky a rozvoj zrakového vnímání, např. omalovánky, pexeso, 

karetní hru. 

     

 

Od pátku 23.12. do pátku 

30.12.2022 bude MŠ uzavřena. 

Těšíme se na Vás v pondělí 

2. 1.2023. 



  

Adventní a vánoční čas – věděli jste, 

že: 
 

Advent je čas před Vánoci, který trvá 4 neděle – 1. 

železná, 2. bronzová, 3. stříbrná a 4. zlatá. Je to období 

příprav na Vánoce. Jeho symbolem je adventní věnec 

z jehličnanu (smrku nebo jedle) se čtyřmi svíčkami, a 

každou neděli se zapálí jedna svíčka. Během adventu a 

Vánoc je spoustu tradic. 

4.prosince – Barborka: zvykem je uřezat větvičky 

třešně, které se nechávají v teple rozkvést. Pokud do 

štědrého dne větvičky, které uřízla svobodná dívka, 

rozkvetou, pak se prý do roka vdá. 

6.prosince – Mikuláš: Mikuláš byl biskup, který 

pomáhal chudým a dobrým lidem. Dnes chodí Mikuláš 

se svou družinou, kterou tvoří čert a anděl po domech,  

kde bydlí děti. Hodné děti odmění dobrotami nebo 

nějakou drobností a zlobivé děti bramborami či uhlím. 

24. prosince – Štědrý den: na Štědrý den se peče 

vánočka, která symbolizuje Ježíška v jesličkách, zpívají 

se koledy,   zdobí se vánoční stromeček. Vystavuje se 

betlém, který je zobrazením narození Ježíše. Po celý den 

by se měl držet půst, a kdo jej dodrží, uvidí večer zlaté 

prasátko. Na štědrovečerní večeři bývá kapr 

s bramborovým salátem. Na stůl se dává o jeden talířek 

navíc, pro náhodného osamělého pocestného. Štědrý den 

vrcholí večer, kdy všichni čekají na zazvonění zvonečku, 

které ohlašuje příchod Ježíška. Poté se jdeme podívat, 

jestli nám Ježíšek pod stromečkem nechal nějaké dárky. 

Štědrý večer je zakončen půlnoční mší. 

 

 

Ve Štědrý večer se dodržují tyto zvyky: 

• Krájení jablka – Kdo si rozkrojí jablíčko napříč a 

uvidí na řezu hvězdičku, čeká ho prý příští rok 

štěstí. Pokud se objeví křížek, bude mít smůlu. 

• Lití olova – Roztavené olovo se nalije do vody, a 

z odlitku se hádá budoucnost. 

• Pouštění lodiček – lodičky se vyrábí z půlky 

ořechové skořápky a maličké svíčičky. Lavor se 

napustí vodou, lodička se položí na hladinu a 

zapálí se svíčka. Čím dál lodička dopluje, tím dál 

od domova se prý ten, co ji zapálil, dostane. 

• Hod pantoflem – svobodná dívka se postaví zády 

ke dveřím a hodí pantofel za sebe. Pokud špička 

směřuje ze dveří, má naději, že se do roka vdá. 

31. prosince – Silvestr: ukončení uplynulého roku a 

přivítání nového. Poslední den v roce probíhají oslavy, 

kdy se sejdeme s lidmi, na kterých nám záleží a které 

máme rádi a společně hodujeme. O půlnoci se pouští 

ohňostroje a přejeme si všechno nejlepší. 

1. ledna – Nový rok: v tento den by měl každý dělat 

alespoň chvilku všechny činnosti, které by chtěl dělat 

v následujícím roce, neboť se věřilo a říká se: „Jak na 

Nový rok, tak po celý rok.“ Naopak by nemělo v tento 

den by nemělo být na šňůrách prádlo, protože to prý 

přináší smůlu, nebo dokonce smrt. 

6. ledna – Tři králové: Kašpar, Melichar a Baltazar 

chodí od domu k domu a zpívají koledu. Nakonec 

napíšou na každý dům svěcenou křídou K+M+B a rok. 

Znamená to, že dům je chráněný před zlem a neštěstím. 

Tři králové vybírají peníze na charitu – tříkrálová sbírka.                



Bavíme se společně... 

 Pomoz dětem najít cestu ke stromečku. 

 

 

 

Vyrob si kapříka 

 

 

Nauč se básničku 

Já mám z Vánoc nejraději,  

když se kolem všichni smějí, 

když se kapři mrskají 

a prskavky prskají. 

Není vůbec důležité 

 dostat dárků horu, 

hlavní je, že těšíme se 

na Vánoce spolu. 



 

Vymaluj si vánoční stromeček 

 

Veselé Vánoce a pěknou zimu! 

Přeje 2.MŠ 


