Vánoční slavnost
16. 12. 2015 se ve 3. třídě ZŠ Dubicko sešly děti se svými rodiči a příbuznými, aby se všichni
společně rozloučili s rokem 2015.
Na začátku svého programu děti překvapily své blízké divadelním představením.
Předvedenou Pastýřskou hrou se prolínalo mnoho vánočních koled, které si děti samy doprovázely na
klávesy, hornu, housle, kytaru i flétničky. Pastýři, andělé, čerti, králové, Josef, Maria i vypravěči
přesvědčili rodiče o svém úžasném hereckém talentu.

Po divadle děti potěšily své rodiče několika koledami a zimními písničkami, které zahrála na
flétničky celá třída, a básní Michala Čtvrtníka „Největší dary“. V závěru básně bylo zmiňováno štěstí
jako jeden z největších darů a na tuto část navazovala další část besídky. Třída potemněla, tatínkové
dětem rozsvítili vyrobené svícínky, a když rolnička zazvonila u dětského ouška, děti povídaly o tom, co
pro ně vlastně znamená štěstí. Odpovědi byly rozličné. Pro někoho je štěstím, když mu maminka čte
pohádku, pro jiného, když jsou doma všichni pohromadě, pro dalšího, když padá sníh či vyhraje
fotbalový nebo florbalový zápas.
V další části programu se rodiče i děti přemístili na chodbu, kde již měli z chvojek připravenou
adventní spirálu. Děti doprovázené zpěvem rodičů procházely spirálou a přitom držely jablíčko se
zapíchnutou svíčkou. Došly do středu spirály, kde hořel svícen, podpálily si svoji svíčku a pomaličku se
vracely ze spirály ven. Cestou postavily svoje jablíčko se svíčkou na jednu z hvězdiček, které byly
připraveny na spirále. Spirála představovala hada, který měl na zádech světélkující body. Ta světýlka
mají připomínat dobré skutky. Když nějaký člověk vykoná dobrý skutek, zaleskne se jeden drahokam.
Tak se tedy děti snaží dělat dobré skutky, aby jim těch světýlek svítilo co nejvíce. To zklidnění, ta
vánoční atmosféra, kterou každým rokem společně vykouzlí rodiče s dětmi, jsou nezapomenutelnými
zážitky období adventu.

Ještě jednou moc děkuji dětem za poctivou přípravu a krásný zážitek a všem
rodinným příslušníkům za obrovskou podporu a příjemné posezení u kafíčka a dobrůtek.
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