
ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

Období adventu je časem tajemna, očekávání, klidu a především těšení se na jeden z nejkrásnějších 

svátků v roce – Vánoce. Tento předvánoční čas, je v naší školce vyplněn rozmanitým a kouzelným 

programem. 

První tvoření nese název Mikulášské dílny a zavede nás do sálu Obecní hospody. V tento den se 

všechny třídy mateřské školy postupně vystřídají v tomto sále a za spolupráce Chráněné dílny Brno si 

děti vytvoří Mikulášskou dekoraci a také si zaskotačí na skákacím hradě. 

Čas čertů a Mikulášů je u dětí spojen se strachem a s obavami z těchto nadpřirozených bytostí. 

Abychom tyto emoce alespoň trochu pomohly dětem zmírnit, vytváříme si ve třídách magická zákoutí 

s názvy nebe a peklo. Děti si postupně vyrobí andělská křídla, čelenky s hvězdou, pro čertíky rohy, 

ocásky, řetězy a papírové masky těchto nadpřirozených postav. Tímto se kluci a holčičky promění a 

zkusí si zahrát na anděly i čertíky. Osobním prožitkem si k těmto postavám zachovají úctu a respekt, 

ale zároveň ztratí alespoň trochu strachu z jejich návštěvy a měly by si ji užít s radostí. Návštěva 

Mikuláše má být v radostném očekávání a k tomu nám napomáhá společné povídání a hledání 

odpovědí na otázky typu: Kdo je vlastně anděl a kdo čert? Kde bydlí a co dělají? Jaké je to být 

andělem nebo čertem? A kdo jsem já? Co je na světě andělské a co čertovské? Kdo je Mikuláš a proč 

nás obdarovává? 

K této tématice čteme krásné pohádky z knih T. Eichlerové – Pohádky z Mikulášovy nůše a Pohádky z 

nebe, krásně ilustrované J. Ondrušovou –Wűnschovou. 

Děti jsou velmi zvídavé a pokud se zeptají, jestli opravdu existují andělé a čerti, nelžeme jim, ale 

ponecháme jim prostor pro jejich vlastní vysvětlení, vytvoření si hypotézy touto odpovědí: Nevím, 

znám je ty, co chodí na Mikuláše a pak čerty i anděly z pohádkových knížek.  

Samotné Mikulášské nadílce v naší mateřské škole, bezpochyby předchází příprava balíčků pro kluky i 

děvčata. S tímto vždy ochotně pomáhají provozní zaměstnanci. V letošním roce proběhne 

obdarovávání dětí Mikulášem za spolupráce vždy dobře naladěných  a zábavných Tetin. 

Po Mikuláši nastává ten pravý advent, čas těšení se a očekávání.  Společně  si povídáme  a zabýváme 

se otázkami: Kde se narodil malý Ježíšek? Jaké je to nabídnout někomu pomoc a jaké to je pomoc 

odmítnout? Komu a jak nejčastěji pomáháš? Jaké zvyky a tradice se u vás doma dodržují? Na co a na 

koho se těšíš? 

Následující období v celé mateřské škole provází zpěv vánočních písní a koled, osvojování si básniček 

se zimní, mikulášskou a vánoční tématikou, seznamování dětí se zvyky a tradicemi, pečení cukroví. 

Každoročně samozřejmostí také je, vyprávění příběhu ve spojení s tradicí Těsnohlídkova vánočního 

stromu a procházka k Liduščinu pomníku. 

Ozdobený stromeček  ve třídě značí, že nastal vhodný čas na návštěvu rodičů. Vánoční dílny  s rodiči 

jsou dnem, kdy si rodiče společně se svými dětmi vyrobí vánoční dekoraci.  Všichni si užijeme 

příjemnou  a pohodovou chvíli ve třídě, před už tak velice očekávaným Štědrým dnem. 

Než se rozloučíme  před vánočními svátky, navštíví děti ve školce Ježíšek. Přinese nové hry, 

stavebnice a hračky, které budou děti využívat v dalším období docházky do naší školky. 

Závěrem nám dovolte, popřát Vám  všem radostné Vánoce a dobré zdraví  v roce 2020. Za mateřskou 

školu Dagmar Poláková a Jiřina Šubrtová. 

 


