Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá
Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské
školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a
zpívání lidových koled, rozbalování adventních sáčků s malými drobnostmi a
sladkostmi, ale také nezapomenutelné zážitky.
Hned na začátku prosince k nám zavítala vzácná návštěva. Ani letos totiž
sv. Mikuláš nezapomněl a společně s andílkem a čerty nás navštívil ve školce.
Tentokrát ale poprvé přišel hned po odpolední svačině a pobyl s námi celou
hodinu. Děti si pro vzácnou návštěvu připravily pracovní dílničky. Za malou
chvíli pak pod rukama dětí i milé návštěvy vznikly neopakovatelné papírové
masky sv. Mikuláše, krásného andílka a trochu špinavých čertů. Společný čas se
nesl v atmosféře pohody a klidu. Děti se vůbec nebály a pokud plakaly, tak jen
opravdu malinko.
Děti také předvedly nacvičené mikulášské, čertí a andělské básničky. V knize
dobrých skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš bedlivě střeží, nebyly
žádné zápisy, a tak bohatá nadílka neminula nikoho. Čert, stejně jako v
minulých letech, odešel s nepořízenou. Nevzdal se ale tak snadno - úplně
nenápadně přece jen pár malých kousků uhlí do každého balíčku propašoval.
Velmi sv. Mikuláši, čertům i andílkovi za příjemné odpoledne děkujeme a
těšíme se na příští rok!

Další prosincový týden přinesl velký výlet do Prahy. Vypravili jsme se do prostor
Rudolfina, protože jsme hledali odpovědi na otázky, které nás velmi zajímaly:
Jaké to je hrát (si) v Rudolfinu? Ne na schovávanou, ale třeba na orchestr! Kudy
chodí na pódium hráči České filharmonie a jak hlasitý může být potlesk pro
dirigenta a hudebníky? A jak se vlastně dirigent České filharmonie jmenuje? Jak
to vypadá v prezidentském salonku? A protože máme děti zvídavé, za malou
chvilinku jsme společně s paní průvodkyní více než malinko zařádili na různých
místech Rudolfina, které to dopoledne patřilo jen nám!

Hudební cyklus "Malé (nejen) hudební řádění" jakoby byl ušitý přímo pro náš
záměr najít odpovědi na všechny naše otázky. Putovali jsme z foyeru v přízemí
na balkon, abychom zkusili hru s ozvěnou; přes prezidentský salonek, kde jsme
poslouchali tři verze hudební skladby a hledali v nich zvuk harfy, zpět do
přízemí; a nakonec na pódium! Na každém zastaveníčku jsme hledali obrázek
hudebního nástroje a něco málo si o nástroji řekli. Nakonec přišla ale úplně ta
prává paráda! Na pódiu se děti rozestavěly jako orchestr a zkusily si za pomoci
hudby představit, jaké to je, když ve Dvořákově síni hraje Česká filharmonie.
Nutno říci, že děti byly tak vynikajícími hudebníky, že bouřlivý potlesk z řad
posluchačů nebral konce.
V Rudolfínu se nám líbilo tak moc, že se tam ještě v lednu a březnu vrátíme.
O našem řádění Vám určitě v příštích číslech nějaké novinky určitě napíšeme :-)

A jaký byl závěr prosince? Krásný a slavnostní. Vánoční nálada, vůně cukroví od
maminek, koledy - to vše charakterizovalo vánoční vystoupení, které se

uskutečnilo 15. prosince 2015. V tělocvičně naší mateřské školy se totiž konala

Vánoční slavnost.
Úvodní hudební vystoupení a slovo na přivítání od kamarádů, kteří do naší
školky dříve chodili, nás vneslo do následujícího téměř hodinového programu.
Děti, které se proměnily v bělounké andílky, si pro své blízké připravily pásmo
plné krásných písniček zpívaných i jemně na flétnu hraných, básniček a tanečků.
A protože byly děti velmi šikovné a celé vystoupení se jim moc a moc povedlo,
Ježíšek je hned druhý den odměnil. Pod stromem v tělocvičně jim zanechal ale
opravdu obrovskou hromadu dárků - no, však se podívejte.

Všem rodičům, prarodičům a návštěvníkům naší

Vánoční slavnosti velmi

děkujeme za účast a v roce 2016 přejeme zdraví, štěstí a splněná malá i velká
přání.
Děti a zaměstnanci MŠ

