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Mikuláš a čerti  

v azylovém domě 

Letos, již podruhé, muži z azylového domu z Máchovy 
aleje udělali dětem z azylového domu pro matky s dětmi 
čerty a Mikuláše. Muži se sami složili a nakoupili 
sladkosti. Děti musely přednést básničku nebo zazpívat 
písničku a od Mikuláše něco sladkého dostaly. Maminky 
s dětmi na oplátku upečou cukroví a na Vánoce je 
odnesou mužům do azylového domu. Akce se stala 
milou tradicí, proto doufáme, že v příštím roce čerti a 
Mikuláš děti opět navštíví. Vendula Sezemská, 
pracovnice PR 

 

ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27 
Předvánoční čas  

   V čase sněhových vloček, koulování, horkého čaje - v čase adventu - se i naše děti a učitelé 
rozhodli na Vánoce pečlivě připravit! Oblékli školu do zimního kabátu. O bílé ošacení se 
starají výtvarně nadané děti, které ve třídách zůstávají nocovat poslední pátek před adventem 
a zdobí a zdobí. Nezůstává pouze u zdobení oken a chodeb. Dušičky těch nejmenších se 
mohou na Ježíška připravovat po celý advent. Děti si společně čtou ve školní knihovně 
vánoční příběhy a u čaje a perníčků si povídají o tradicích, zvycích, píší dopis Ježíškovi – 
společně se těší na nejkrásnější večer v roce! Všichni žáci školy si mohou v tradičních 
adventních dílnách vyrobit dárečky pro sebe i své blízké. Děti mohou jednou týdně navštívit 
vždy čtyři různé dílny zároveň. V letošní nabídce se objevilo malování na hedvábí, sklo a 
porcelán, výroba svíček, korálkových ozdob, batikování a mnoho dalšího. Závěr letošního 
kalendářního roku bude opět patřit společnému zpívání koled a vánoční besídce. Vánoce jsou 
časem, kdy bychom se měli ztišit, rozjímat a dělat radost všem, na kterých nám záleží. 
Musíme se na takové období však umět dobře připravit. V dnešní době, kdy vládne spěch a 
starosti, bychom se o to více měli snažit věci dobře promýšlet a obracet se k tradičním 
hodnotám. Snad i nám učitelům se letos podařilo  dětem napomoci nejen k vánoční atmosféře 
dárků, cukroví a pohádek, ale především k tomu, aby si uvědomily, že Vánoce nejsou právě 
jenom tím. Jitka Skalická 
 


