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Vážení rodiče, 
skřítek Všetečka pro Vás opět připravil občasník, tentokrát s vánoční tématikou. 
Podívejme se spolu, co jsme v prosinci s Vašimi dětmi v naší MŠ prožili. 
 
Adventní čas jsme zahájili divadelním vystoupením Půjdem spolu do Betléma. 
 
Ve středu 1.12. se děti sešly v herně, posadily se a s napětím čekaly. Divadelní 
představení byl krásně zpracovaný příběh o narození Ježíška. Herec si vybral z dětí své 
pomocníky – spoluherce, kteří hráli Svatou rodinu, Tři krále a pastýře. Sám hrál anděla. 
Využil rovněž hudební nástroje – ukulele a dudy a děti si zazpívaly koledy. Dětem se 
představení moc líbilo, také pro velké množství rekvizit a kostýmů. Děti se krásnou, 
pohodovou formou dozvěděly o putování Svaté rodiny. 
 
Dále k nám do MŠ přišel sv. Mikuláš  
 
U nás chodil sv. Mikuláš v pondělí 6.12. všechny děti se 
posadily do velkého oválu v herně. Ben ze třídy 
Motýlků naladil děti vánočními koledami, které hrál na 
klavír. V tom všichni uslyšeli zvonění. A už tu byl 
Mikuláš se svojí nadílkou. Děti z každé třídy zarecitovaly 
básničky a zazpívaly písně, které si pro Mikuláše naučily 
a ten každému za odměnu dal nadílku. Pro děti to byl 
velký zážitek. 
 
 
 
 
 
 
Vánoční pečení 
 
Ve středu 8.12. jsme se ve všech třídách pustili do vánočního pečení.  Pekli jsme 
„Jablka v županu". 
V každé třídě paní učitelky nachystaly těsto, každý z dětí si posypal svůj kousek těsta 
cukrem se skořicí a narovnal jablíčka. Potom jsme udělali raneček a vše zabalili. 
Z kuchyně se linula celou školkou nádherná vůně. Pocukrované buchtičky děti hned 
snědly. Všem moc a moc chutnalo. Ještě dlouho se děti olizovaly a hladily si bříška.  
 
 
 
 



   

 

Vánoční besídka 
 

V rámci MŠ jsme s dětmi dne 14.12. oslavili nadcházející Vánoce besídkou. Děti 
nazdobily s paními učitelkami svoje třídy a ve velké herně stromeček. Od rána jsme 
zpívali koledy a těšili se, jestli neuslyšíme zvoneček. A opravdu najednou zazvonil. 
Když jsme vstoupili do herny, pod stromečkem byla velká nadílka dárečků. A druhý 
den jsme dokonce na zahradě MŠ objevili nové domečky pro děti. U stromečku jsme 
zazpívali koledy, které jsme se pro Ježíška naučili a poslechli si vánoční pohádky, které 
s dětmi ze třídy Motýlků napsala paní učitelka Iveta. A protože se pohádky moc líbily, 
přikládáme je do našeho časopisu, abyste si je s dětmi mohli během Vánoc ještě 
jednou přečíst. 
 
A samozřejmě jsme si užili sníh, stavěli jsme sněhuláky a byli jsme na krásných 
procházkách na Kraví horu, při kterých děti jezdily na lopatách a obdivovaly výzdobu 
domů a stromečků. 
 
Fotky z akcí najdete na našem rajčeti. 
 
 
O vánoční hvězdičce 
 
Blížily se Vánoce a všichni andělíčci měli opravdu napilno. Všude byl shon. Andělíčci 
poletovali a všechno chystali. Někteří sbírali dopisy, které děti napsaly Ježíškovi. Ale to 
nebylo jen tak. Takový dopis museli opsat 
a zaevidovat do Vánoční knihy. Část andělů 
hned dopisy vyřizovali a chystali Ježíškovi to, co 
si děti přály. Vše měli zaneseno v obrovské 
Vánoční knize. Hlavní anděl na vše dohlížel. A to 
vám byl shon. Tady Franta Kulda bouchá svého 
bratra. A Emilka se zase pohádala 
s kamarádkou a vůbec se nechce udobřit."  
Vrchní anděl to už musel vyřešit. „Ještě zbývá 
do Štědrého dne čas. Snad se polepší", napsal 
si jejich jména zvlášť, aby na to spravedlivě 
dohlédl. Když se začalo šeřit a všechny dopisy 
byly zaevidovány, sešli se andělé, aby trénovali 
zpěv koled. A už vánoční koledy zněly po celém 
nebi. Všichni poslouchali. To víte, když zpívají 
andělé, je to velká krása.  
 
 



   

 

 
A tak se stalo, že i malé hvězdičky se domluvily a tajně utekly ze svého místa, schovaly 
se za mráček a poslouchaly a ani nedutaly. Když andělé dozpívali, zavelel hlavní anděl: 
„Zítra musíme nablýskat všechny hvězdy, aby byly v pořádku a krásně zářily.  Každý má 
svoji hvězdu a ta musí být na svém místě a od andělů nablýskaná, jinak by se mohly 
Vánoce ztratit." Hvězdičky se lekly a šup, hup, utíkaly zpátky na své místo. Ale co se 
nestalo, ta nejmenší hvězdička jim nestačila, zapadla mezi dva mráčky ne, a ne se 
dostat ven.  
Druhý den všichni andělíčci se zlatými hadříky obcházeli hvězdičky a pěkně je 
nablýskali. V tom se strhla sháňka – malá Hvězdulenka se ztratila, její místo bylo 
prázdné. Ach jéje, jéje, naříkali všichni, městečko Klopodou bude bez Vánoc. Vrchní 
anděl zavelel: "Tak to nemůže být!" Vytáhl Boží kukátko a dívá se.  V městečku zavírají 
vánoční stánky. Tamhle se začínají ztrácet vánoční stromečky. "Je zle, jak se ztrácí 
ozdoby nebo cukroví, bude hůř, ale až lidé zapomenou na Vánoce, bude nejhůř". 
Znovu zavelel a všichni se dali do hledání. Hledali, hledali, ale nic. V tom se ty malé 
hvězdičky přiznaly, že šly poslouchat potajmu koledy. A v tom to Vrchního anděla 
napadlo. Zavelel a všichni začali zpívat andělskou kouzelnou vánoční koledu. Jak začali 
zpívat, všechny mráčky se naladily vánočně, srovnaly se a v tom se vykulila malá 
Hvězdulenka. Všichni si moc a moc oddechli. Hvězdička byla celá vyděšená, a tak jí dali 
líznout vánočního hvězdného prachu a Ježíšek ji chvilku pohoupal a ručičkou pohladil. 
Hvězdulka přestala plakat a škytat a vrátila se na své místo.  
V městečku se zase objevily vánoční stromky a všichni lidé se vánočně naladili. A když 
se na Štědrý den rozsvítily všechny stromečky a rozezněly se koledy po celém nebi 
i zemi, malá Hvězdulenka zářila ze všech sil. Ježíšek se u ní zastavil, pohladil ji a spěchal 
nadělovat nejen dárky, ale i pohodu a lásku, aby se lidé měli rádi, usmívali se na sebe 
a pomáhali si. A tak vánoční záře se šířila po celém nebi i na zemi ke každému, kdo byl 
vánočně naladěn. Až budete na Štědrý den doma, pohlaďte maminku, tatínka 
a řekněte jim, jak moc je máte rádi. Aby i vás prozářilo vánoční světlo Ježíška. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Něco pro chytré hlavičky  
 

• Propoj zelené číslice 1 – 18 

• Propoj červené číslice 1 – 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Skřítkovi Vánoce 
 
Byla zima a všichni skřítci se těšili na blížící se Vánoce. Babička Přeslička pekla perníčky 
a všude to vonělo. Skřítkům se stékaly sliny. Měli na ně velkou chuť.  Však jim také 
včelky daly med a veverky přidaly oříšky. Večer pak seděli a loupali oříšky na vánoční 
cukroví. Jen museli hlídat skřítka Nenechálka. aby vše nedával do pusy, ale na misku, 
a tak Všetečka zavelel "kluci zazpíváme si" a tak zpívali jednu koledu za druhou, dokud 
nerozlouskli poslední oříšek. Druhý den, krátce před Štědrým dnem šli skřítci do lesa 
na vánoční stromky. Když přišli domů, zjistili, že jim někdo chybí. „Zíválek je pryč! 
Co teď?" hned vyrazili zpět do lesa. Volali, hledali a nic. „Všetečko, poraď!" volali 
skřítci. Skřítek se zamyslel a pak tichounce zapískal. Než se kdo nadál, stál tu myšáček 
Sýreček i se svou rodinou. Skřítek mu vše vysvětlil a za chvíli už nesli prokřehlého 
Zíválka. Naložili ostatní skřítky na záda a za chvilku už byli všichni doma u teplého čaje 
s medem. „Kde jsi byl?" ptali se všichni. „Ale, já jsem se opřel o krásný smrček a pak 
už nevím".  
„Usnul, taková zima a on usnul pod smrčkem," divili se všichni. Druhý den nazdobili 
stromečky. V každé chaloupce byl jeden. Na Štědrý den se všichni sešli v největší 
chaloupce u toho největšího smrčku. Jako ozdoby tam měli oříšky, navlečené jeřabiny, 
zkrátka co kdo sehnal.  Babička prostřela na sváteční 
stůl. Před večeří šli postavit sněhuláka, aby jim lépe 
vytrávilo. Než ho postavili, měli všichni pořádný hlad. 
Když se umyli a pěkně oblékli, uslyšeli krásnou hudbu. 
Když vešli stromeček zářil a pod ním byla hromada 
dárků. Vedle se vznášel anděl, strážce lesa, a povídá: 
„Protože jste celý rok pomáhali všem v lese a máte se 
rádi, rozhodli jsme se vás obdarovat. Buďte takoví 
i dál!" Pak skřítkové poděkovali, chytli se za ruce a než 
anděl zmizel, s radostí a celí šťastní zazpívali krásnou 
koledu.   
Každý něco dostal. Skřítek Všetečka krásnou čepici 
a rukavičky. Babička teplý šál. Prostě každý to, co si přál. 
Pak si pochutnali na všech dobrotách, co babička 
s ostatními skřítky navařila. Ale skřítkové nezapomněli 
na zvířátka a včeličky.  
Druhý den je obešli, dali jim výslužku a každému 
zazpívali. A vězte nebo ne, nad tímto lesem vyšla 
nádherná, zářivá hvězda. To proto, že se tu všichni mají 
rádi a v tu chvíli byli šťastní! A tak se stal v lese vánoční 
zázrak – z hvězdy vytrysklo plno světelných paprsků a každému skřítkovi na čepičce 
zářila malá duhová hvězdička. Když budete k sobě hodní, třeba zazáří i vám....   
 



   

 

                                   
 

„Přeji Vám všem takové krásné a pohodové svátky vánoční, 
jaké jsme měli my skřítci.  

Mějte se rádi a ať Vaše vánoční hvězda Vám září a ať Vám 
září do každého dne a každé chvíle.  

Přeji vám hodně štěstí, zdraví, mír, klid a pohodu. 
Pamatujte, že vždycky, v každé chvíli je někdo, kdo na Vás 

myslí, fandí Vám a má Vás rád. Já určitě!" 

        Váš skřítek Všetečka 

 

 

 

 

 



   

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19, p.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Kontakty: 

  Adresa:  Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, 602 00 Brno 

  Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková 

  Telefon:  543 245 441, 604 312 443 

  Email:  vedení – msvsetic@volny.cz 

   učitelky – ucitelky_msvsetic@volny.cz 

  Web MŠ: www.ms-vsetickova.cz 

 

 

 

 

Na našich webových stránkách máme vždy důležité novinky. 

Můžete si stáhnout obrázky i pracovní listy pro děti. 

www.ms-vsetickova.cz 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19, p.o. 

Zřizovatelem naší mateřské školy je Statutární město Brno, ÚMČ Brno – střed  
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