
Informace pro rodiče na měsíc prosinec 2021 

 

Mateřská škola: 

• Děti se budou učit koledám v doprovodu rytmických nástrojů, radostným  obrázkovým 

básničkám, které je hravou formou provedou časem adventu – Sněží, Zima, Mikuláš, Vánoční 

cukroví, Vánoční stromek (kniha Obrázkové básničky -  Hanka Jelínková, Věra Faltová). Jejich 

prostřednictvím bude pěstováno u dětí estetické cítění, procvičí si správnou artikulaci, 

výslovnost, paměť, kultivovaný projev, vyzkoušejí si společný přednes.  

• Předškolní děti se budou zdokonalovat v pracovních dovednostech, při výrobě drobných ozdob 

a  přání pro své malé kamarády a nejbližší. U malých dětí bude podporován nadále spontánní 

výtvarný projev při využívání velkých ploch a barev.  

• Rozvoj poznání přinesou dětem vyprávění o prosincových lidových zvycích a tradicích. 

• Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2021 a ve škole se opět sejdeme v pondělí 3. 1. 2022. 

 

 

 

Základní škola: 

• Od 1. prosince začínáme rozbalovat adventní kalendář v jídelně (každý den – jeden šťastný 

vylosovaný) 

• V pátek 3.12. proběhne Mikulášský projektový den s tvořivými a edukačními aktivitami, také 

s pohádkou, mikulášskou nadílkou a čertovským párkem v rohlíku k svačině. 

• Ve čtvrtek 9.12. proběhne ve škole Výchovný koncert s poznáváním hudebních nástrojů a 

hudební nauky, s písničkami a poslechem hudby – vše je hrazeno z projektu Šablony III. 

• Podle sněhových podmínek bude tělesná výchova probíhat i venku, prosíme, aby děti byly 

připraveny na pohyb ve sněhu (oblečení, boby,…) Žáci budou upozorněni na TV venku předem. 

• Nacvičujeme společné vystoupení, které ale budeme rodičům prezentovat netradičně, nikoliv 

při osobním setkání na besídce. Prozatím je to překvapení, nebudeme prozrazovat více… 

• Ve dnech 20. – 22.12. budeme zařazovat předvánoční společné aktivity.  V jednom dni 

budeme mít tvoření vánočních svíček, v dalším se pokusíme (podle počasí) vypravit se do lesa 

s nadílkou zvířátkům a v posledním dni budeme mít vlastní třídní vánoční besídku 

s předáváním dárečků, malou vánoční hostinou, koledami, pohádkou a vánočními zvyky. 

• Ve středu 22.12. vyučování končí obědem ve 12.00 hod., družina v tento den není.  

• Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2021 a ve škole se opět sejdeme v pondělí 3. 1. 2022. 


