V Bělotíně objevili srnysl VánoG
Ve středu

16.

prosince jsme

začaly kolovat dřevěné figur-

ky a děti si je hloubavě prohlíŽely. Jakmile kaŽdý drŽel
jednu figurku, zaposlouchali
jsme se do přiběhu o narození

na hodině dramatiky v 6'třídě

a ve výtvarné výchově ve 4.
třídě vyuŽili nabídky Centra
pro rodinu Jitřenka v Hrani-

cich, které nabÍzíškolám

malého JeŽiše.

vstupy akreditovaných pra-

Ve chvili' kdy děti ve vglrá.
ěni r ozeznaly svou postavič.
ku, postavily jÍ do zlaté obruče. Maria, Josef' oslík' pastýři, ovečky... a nakonec naro-

covníků do vyučovánÍ.
Cílem je učit děti oceňovat a
chránit naše tradice a kulturní dědictvi' osvojit si základní
termíny a symboly z této oblasti a v rámci toho i upevňo.

v

zené miminko'

Tři

kráIové

přináŠejÍ dary svému malému

vat mezilidské vztahy a respektovat hodnoty druhých
lidí. Jak jsme se dověděli z

Spasiteli' přicházejí zástupy
nesou dárky. Vše je

lidí a

Lektorku paní Marii Ka.

slavnostní, plné pokoje, míru.
Do tmy a smutku přišlo světlo
a radost. Nikdo na nikoho nekřičí,nikdo se nehádá, lidé se
mají rádi. Tak s JeŽíŠkempřicházínasvět láska.
A to je věc! To je ten největšÍ
okamŽik Vánoc pro kaŽdého z

záŽítkové hodiny do hlavního

lásku a mít je ve své rodině,

propagačnÍch materiálů' jed.
notliví lektoři mají zajímavou

formou zpracována taková

témata jako např. Velikonoce,
sv' Cyril a Metoděj' sv. Vác.
lav a další.

ňovskou jsme si pozvali, aby
nám ďala nahlédnou formou

nás. Takto obdarováni můŽeme i my dávat radost, pokoj,

třídě nebo kolektivu

poselstvi Vánoc' Děti do té.
matu vtáhla téměř okamŽitě!
NejdrÍve jsme uprostřed kruhu plní očekávání poodhalo-

vali cípky Žluté látky' aby

pravý poklad

jako

podstatě to

nic nestojí. Na závěr hodiny
kaŽdé z dětÍ vyrobilo pro ně.
koho drahého na paprsku lát.

se

kového sluníčkasymbolický
dáreček z kamínků,skliček'
barevných dřívek, mušličeka
provázků. NěkteřÍ Žáci se ne-

před námi po chviličce rozzářilo veliké sluničko.
Co taky jiného, vŽdytta tma"
do které se v těghto dnech
probouzíme a která odpoled.
ne tak brzy přicházi' co nevidět dá prostor právě světlu a
teplu, vŠe se projasnÍ, rozzářÍ.
Vánočnísvětýlka na stro-

mečcÍchtoho budou symboIem. Do samého středu slu.
níčkajsme pak vloŽili zla!ý
kruh, jehoŽ barva dětem měla

_av

mohli od tvorby odtrhnout,

tak je to bavi]o. Výsledek stál

opravdu za to.
Děkujeme paní lektorce za

pěkně připravený vstup do
navodit, Že stojíme před něčÍmvzácnýmatajemným'

Copak bude uprostřed té zla-

té obruče? Co bude tím nej-

větŠim radostným

tajem-

stvÍm Vánoc? Zruky do ruky

hodin a milý přÍstup k dětem'
Z takového ..dárečku.. se mů.
Žeme dlouho těšit.
Jaros|ava Vyhnánkovií zš Etělotín

