Motýlci
Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět
k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali nejen naším
ujišťováním, že je nedáme, ale i tím, že se naučily spoustu krásných říkadel, básní a písní. Přesto jakmile
děti zaslechly řinčení čertího řetězu, sedly si k nám učitelkám co nejblíže a ani nedutaly. Ovšem Mikuláš
byl náš starý známý a věděl jak raracha zklidnit. Domluvil mu, aby některé „neposluchy“ jen označil uhlím.
Do pekla si neodnesl nikoho. Děti podaly Mikulášovi ruku na příslib hezkého chování a za odměnu dostaly
balíček s dobrotami i malou hračkou. Bohužel Mikuláš s čertem neměli tolik času, aby si poslechli vše, co
jsme se o nich naučili. Proto jsme s dětmi uspořádali Čertí besídku pro rodiče plnou scének, básní a písní.

Hádanka z pekla
Má dva rohy, nepostojí,
je černý a chlupatý.
Kdo ho potká, ten se bojí,
že ho metlou vyplatí.
Kdo je to? (ČERT)

VÁNOČNÍ WORKSHOP CVRČKŮ
v
Začátek
adventu ve třídě Cvrčků zahájil workshop s rodiči. Děti měly
možnost zvolit činnost podle své chuti : pečení cukroví, zdobení
pomerančů vonným kořením, navlékání čerstvých brusinek, nebo tvoření
nepečeného cukroví. Atmosféru doplnila vánoční hudba a vůně Vánoc
z aromalamp.Kdo přišel, rozhodně nelitoval. A nejšťastnější byly hlavně
děti . A O TO NÁM PŘECE JDE !

Velké poděkování patří mamince Naděnky , paní
Vaškové, která toto setkání celé zorganizovala.
DĚKUJEME !

Včeličky
V sobotu 10. prosince 2016 se sešli milovníci hudby a vánoční nálady na jubilejním 5. Vánočním koncertu
v kostele sv. Antonína Poustevníka na Novém Hradci.
Tentokrát byl celý koncert koncipován jako „EVROPSKÉ VÁNOCE“. Kromě českých koled zazněly vánoční
písně a koledy původem z Německa, Polska, Anglie, Francie, Rakouska i Slovenska. Jak se stalo již tradicí,
koncertu se účastnili nejen děti z pěveckého sboru Větrník, ale i učitelky MŠ Sluníčko a další hosté mezi
muzikanty a zpěváky. Průvodní slovo o tradicích „EVROPSKÝCH VÁNOC“ přednesla paní ředitelka Mgr. Eva
Kotková. Děti naší školky pomohly svými výtvarnými pracemi vyzdobit kostel, aby byla vánoční atmosféra
dokonalá.
Na závěr jsme si společně zazpívali oblíbenou vánoční píseň Tichá noc, která rozezněla celý kostelík a tak
jsme se všichni naladili na příchod Vánoc.

Usměvavé lyžování
Tak jsme se dočkali. Je pondělí 23. 1. 2017. Zamáváme maminkám a
hurá do zasněžených Mladých Buků.
Zkušení a přívětiví instruktoři si nás rozdělili do skupinek. Některý
z nás byl úplný začátečník a lyžáky si obul poprvé. Ten trénoval na
mírném svahu. Mazáci vyjeli vlekem a pilovali drobné chyby.
Byli jsme šikovní a učili se rychle,
proto si každý sjel velkou sjezdovku.
V pátek byly závody a ukázková
„lyžovačka“, zkrátka jsme se pochlubili rodičům. Týden utekl jako voda,
škoda, že všechno má svůj konec. Všichni jsme pochopili, proč se lyžování
jmenuje „usměvavé“. Opravdu se nám líbilo!
Režim dne:
-

7.00 hodin odjezd
8.30 hodin příjezd do Mladých Buků
8.30 – 9.00 hodin svačinka a „výstroj“
9.00 – 10.45 hodin usměvavé lyžování
10.45 – 12.30 hodin krátké občerstvení a cesta busem s pohádkou
12.30 – příjezd do školky, oběd a … do hajan!

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám.
Nejznámější tříkrálovou tradicí, která přetrvala do dnešních dnů, je koleda a psaní iniciál a letopočtu křídou
na dveře. Mnozí si myslí, že písmena K+M+B označují jména jednotlivých králů. Ve skutečnosti se jedná o
zkratku názvu „Christus mansionem benedicat“, tedy ať Kristus požehná tomuto domu. Ve starých zvycích se
ještě v tento den vykuřovalo obydlí, ale to jsme ve školce nedělali. Všichni jsme si vyrobili královskou korunu
a za zpěvu známe písně: My tři králové jdeme k Vám,…… jsme obešli celou naší školku. Paní učitelka na všechny
hlavní dveře napsala K+M+B 2017 a my jsme všem zaměstnancům i dětem zazpívali a popřáli HEZKÝ NOVÝ
ROK 2017.

