„Čarovné Vianoce“
Písomná správa
„Dobrý deň vinšujem,
ako sa máte?
Nesiem vám novinku,
nože počúvajte:
V mestečku Betleme vykvitol z ruže kvet,
aby nám vykúpil celučký celý svet!
Veselé vianočné hody,
spievajte, dietky, koledy.
O tom, čo sa vskutku stalo,
že sa dieťatko narodilo.“

Čas adventu, príchod svätého Mikuláša a Vianoc sú veľmi významným obdobím
a majú tradíciu nielen vo svete, v rodinách, ale aj na našej škole. Vianoce sú sviatkom
duchovným. Oslavujeme narodenie Ježiša Krista, Božieho syna. Na túto slávnostnú chvíľu sa
pripravujeme počas adventu.
Žiaci našej školy sa na Vianoce pripravujú veľmi intenzívne. V školskom roku
2014/2015 sa činorodá práca, prostredníctvom ktorej sa u žiakov rozvíjala predstavivosť,
kreativita, zmyslové vnímanie, estetickosť, láska k hudbe, spevu, výtvarnému prejavu, začala
na sviatok svätého Mikuláša. V tento deň učitelia pre žiakov III. AM, IV. BVM a V. BVM
pripravili Mikulášske posedenie. Po úvodnom príhovore sa žiakom sprostredkovala
prezentácia s rozprávkovou tematikou, zameraná na priblíženie pomocníkov Mikuláša –
sobov, ako aj na proces výroby hračiek v Mikulášskej dielni. Po motivačnej prezentácii
nasledoval kvíz so zámerom získania spätnej väzby, pomocou ktorého sa overovala pozornosť
žiakov. Pohybové aktivity, vypracovanie pracovných listov, ako aj prednes básničiek a piesní
s mikulášskou tematikou predstavovali spestrenie posedenia. V závere tohto dňa na žiakov
čakalo prekvapenie v podobe sladkostí.
V ďalších dňoch pedagógovia využili adventný čas na priblíženie významu Vianoc,
tradícií, zvykov, typických pre sviatočné dni. Počas vyučovacích hodín sa vedomosti žiakov
rozvíjali v rámci besied, rozhovorov, dialógov. Na pripravované „Vianočné tvorivé dielne“ sa
na hodinách pracovného vyučovania miesilo, miešalo a vyhotovovalo slané cesto, odliatky zo
sadry, či tvary a formy s vianočnými motívmi z modelovacej hmoty.
Po týchto aktivitách a neúnavnej príprave sa žiaci dočkali tvorivých dielní. Začali sa
príhovorom, privítaním žiakov a pedagógov. Nasledoval program, v ktorom žiaci predviedli
osvojené básne, piesne, koledy. Následne sa začalo aktívne tvorenie s pripravenými
figúrkami – maľovanie, dotváranie flitrami, kamienkami, trblietkami. Z rúk žiakov vzišli
vianočné ozdoby, snehuliaci, vianočné stromčeky, ktoré podľa vlastného výberu mali
možnosť využiť ako darček pre rodičov. Po tvorivej práci si žiaci pochutili na medovom
koláči.
Popri vyučovaní a osvojovaní si vedomostí na vyučovacích hodinách v čase
adventu si žiaci spoločne so svojimi učiteľmi našli vzácne chvíľky, ktoré sa využili na
sprostredkovanie zážitkov, typických len pre dané obdobie. Obohatili sme sa
navzájom, na chvíľu sme si boli bližší a možno priateľskejší. Takto je možné lepšie
precítiť skutočné čaro Vianoc.
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