
Milí rodiče, 

dovolte nám poděkovat za Vaši přízeň v roce 2022, jenž byl pro nás plný úžasných změn.
Ty jsme úspěšně zvládli díky Vám, rodičům, i díky přítomnosti skvělých lidí a dětí v EduArtu.
Zejména s nimi jsme prožili mnoho neopakovatelných okamžiků, které nám dodávají
energii pro naši další práci a rozvoj.

Přejeme Vám, abyste kouzelný prosinec a svátky vánoční strávili zdraví a šťastní, po boku
těch, které máte rádi. 

Krásné Vánoce !

Radka Wirthová a Ida Smékalová

                                Recept na Edíkovy stromečky

K Vánocům neodmyslitelně patří stromeček. Ve všech školkách EduArt už stromečky máme
a radujeme se z jejich vůně a světýlek. Inspirujte se receptem na nepečené cukroví, které
zvládnete připravit hravě s Vašimi dětmi! Protože společně strávený čas je tím
nejcennějším dárkem. 
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150g sušených fíků
100g mletých ořechů
100g moučkového cukru
1 PL mleté skořice
50g nastouhané směsi na perník
moučkový cukr na posypání válu

Suroviny:

Postup:

Fíky umixujte či nastrouhejte a smíchejte s ostatními surovinami. Hotovou směs vyválejte na
cukrem posypaném válu. Z vyválené placky vykrajujte stromečky, které nechte do druhého
dne na pocukrovaném tácu zaschnout. Zdobit můžete libovolně cukrovou polevou, čokoládou,
barevným sypáním či strouhaným kokosem. Dobrou chuť!



První týden se seznámíme s tradicí
svatého Mikuláše, který k nám přijde 
i s andělem a čertem hned v pondělí.
Dozvíme se, kdo to byl a kde má tento
svátek kořeny. Společně si s dětmi
povíme o důležitosti pomáhat druhým.
Zjistíme, že i my malincí můžeme
pomáhat lidem kolem nás. Vyrobíme
přání a ozdobíme perníčky pro Centrum
sociálních služeb na Praze 2. 

Druhý týden v tomto měsíci si s dětmi
vyzkoušíme různé vánoční tradice. Čeká
nás lití olova, pečení cukroví i pouštění
skořápkové lodičky. S dětmi se půjdeme
podívat na vánoční trhy a betlém 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Do naší
vánočně naladěné školky v tomto týdnu
pozveme i rodiče a společně si 
na třídních vánočních oslavách
zazpíváme a vytvoříme krásné dárečky. 

Poslední týden se již plně necháme
pohltit vánoční atmosférou. Vyrobíme 
 dárky pro naše nejbližší, budeme zpívat
koledy a očekávat společně ten velký
den. I k nám do školky zavítá Ježíšek.
Společně si dárky rozbalíme a zjistíme,
co nového a hezkého nám do školky
přinesl. 

5.12. Mikuláš ve školce
7.12. Projekt "Mezi námi" - zelená třída 
12.12. v 17:00 Vánoční párty - zelená třída
12.12. Individuální logopedie 
14.12. v 17:00 Vánoční párty - modrá třída
15.12. Vycházka za betlémem na Jiřího 

22.12. Vánoční nadílka ve školce
každý pátek tělocvična

               z Poděbrad
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KALENDÁŘ AKCÍ
   

Prosinec ve školce na Vinohradech

Náš svatý Mikuláš
Vánoční tradice
Kouzelné Vánoce

TÝDENNÍ TÉMATA
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KALENDÁŘ AKCÍ
   

Prosinec ve školce v Hloubětíně 

TÝDENNÍ TÉMATA

1.12.    Mikuláš, vánoční tvoření - akce s rodiči
6.12.   Vánoční focení 
9.12.   Návštěva domova důchodců
16.12.  Návštěva knihovny Hloubětín 
20.12. Vánoční nadílka ve školce
22.12. Putování za Betlémem

Náš svatý Mikuláš 
Vánoční tradice
Kouzelné Vánoce

Adventní čas je tu a my se po zapálení druhé adventní svíčky na našem věnci budeme přibližovat
české Vánoce. Povíme si vánoční příběh, který bude provázen vánočními koledami. Dozvíme se
tak o pomalu přicházejícím Štědrém dni. V úterý nás čeká focení, které nám zachytí vánoční
vzpomínku. V závěru týdne navštívíme domov seniorů a vyzkoušíme si vykonat dobrý skutek
tentokrát jiným způsobem, a to písničkou a darováním malého dárečku.

Tři zapálené svíčky už v nás jistě budou vyvolávat nadšené napětí a nedočkavost! Společně si v
tento čas vyzkoušíme typické vánoční tradice. Ukážeme si tradiční lití olova, nakrájíme si jablíčka,
pustíme si ořechové skořápky na vodě a poznáme všechny typické vánoční vůně. Tento týden
prožijeme všemi smysly. Na závěr týdne navštívíme knihovnu, kde si vytvoříme adventní
dýchánek u vánoční pohádky.

Po zlaté adventní neděli zapálíme čtvrtou svíčku a naší školku navštíví Ježíšek! Půjdeme spolu 
do Betléma přesně tak, jak se to zpívá v naší známé koledě. Vydáme do blízkého kostela 
a ukážeme si, jak to v tom Betlémě kdysi dávno vypadalo. 
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Prosinec ve školce na Libuši
KALENDÁŘ AKCÍ

TÝDENNÍ TÉMATA

5.12.  Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce
7.12.  Zdobení vánočního stromečku 
12.12. Pečení perníčků
12.12. Individuální logopedie
14.12. Vánoční besídka pro rodiče a děti
15.12. Návštěva Alzheimer home v Modřanech
21.12. Zdobení stromečků pro zvířátka v Kamýckém
lese a Vánoční nadílka ve školce

Mikuláš
O perníkové chaloupce
Vánoční tradice

Prosinec bude ve školce na Libuši ve znamení
předvánočního času. V prvním prosincovém týdnu
nás čeká téma Svatého Mikuláše. Budeme si 
s dětmi povídat o trojici těchto postav, která nás 
v pondělí 5.12. navštíví a donese malé překvapení.
Děti se však nemusí bát. Mikuláš, anděl i čertík
budou hodní. V tomto týdnu si ozdobíme vánoční
stromečky v jednotlivých třídách a budeme se učit
zpívat tradiční vánoční koledy. 

Ve druhém prosincovém týdnu nás čeká další
pohádkové téma. Tentokrát se blíže podíváme 
na pohádku O perníkové chaloupce. Společně 
s dětmi si pohádku přečteme a zdramatizujeme. 
V pondělí si obě třídy upečou perníčky, abychom
navázali na celoměsíční vánoční tématiku. 
Ve čtvrtek navštíví děti ze Zelené třídy seniory 
v Alzheimer Home, kde na ně bude čekat poslední
program tohoto kalendářního roku. Ve středu
14.12. zveme všechny rodiče a děti na vánoční
besídku u nás ve školce. 

Poslední předvánoční týden bude plně věnován
vánočním tradicím. S dětmi budeme zpívat koledy,
vyrábět vánoční ozdoby a užívat si příjemného
svátečního času. Děti se dozví o původu Vánoc 
a tradicích, které je provázejí a některé z nich si 
ve školce vyzkouší. Ve středu 21.12. k nám přiletí
EduArtí Ježíšek s nadílkou nových pomůcek 
a dárků do naší školky. 
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Prosinec v jeslích na Vinohradech

TÝDENNÍ TÉMATA

KALENDÁŘ AKCÍ
1.12.    Barevný den - Červená
5.12.    Mikuláš 
6.12.    Psaní Ježíškovi 
15.12.   Vánoční party + zdobení perníčků
16.12.   Procházka k vánočnímu stromečku 
22.12.  Rozbalování dárků

Mikuláš, čert a anděl
Vánoční tradice
Kouzelné Vánoce

První týden se s dětmi ponoříme 
do vánoční atmosféry. Začátek prosince
je neodmyslitelně spojený s příchodem
Mikuláše, čerta a anděla, kteří v tomto
týdnu navštíví i naše jesličky. Naučíme se
nové básničky i písničky a připravíme se
na jesličkovou vánoční párty. 

Další týden nás čeká seznámení 
s vánočními zvyky a tradicemi, jako jsou
například rozkrajování jablíčka 
či pouštění skořápek. Vyrobíme si
vánoční ozdobičky a dekorace, kterými
si zkrášlíme náš vánoční stromeček 
i naše třídy. V programu tohoto týdne se
můžeme těšit na tvorbu nepečeného
cukroví. Ve čtvrtek se bude konat
vánoční párty, kde rodiče s dětmi budou
zdobit perníčky. 

Poslední dny před Vánoci budou
opravdu kouzelné. Čeká nás návštěva
Ježíška a rozbalování dárečků . Budeme
zpívat, tvořit a poslouchat vánoční
pohádky. 


