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Vážení rodičia a milé deti,
Opäť je tu najkrajšia časť roka, prichádzajú Vianoce, na ktoré sa už určite
všetci tešíme. Je to čas, keď je rodina spolu a spoločne trávi sviatoční chvíle.
Na Vianoce sa najviac tešia deti. S napätím očakávajú, či im Ježiško prinesie
darčeky, ktoré mu napísali do listu, majú najúprimnejšiu radosť zo
stromčeka a z celej magickej atmosféry, ktorú im počas týchto dní vytvoria
rodičia.
Tie najmenšie dokonca milujú vianočné prípravy, cítia sa totiž pri nich
dôležito, lebo aj oni môžu prispieť rukou k dielu. Tento rok však majú
Vianoce celkom inú atmosféru. Celý rok 2020 sa nesie v znamení neistoty,
strachu o svojich blízkych, zároveň nemôžeme plánovať takmer žiadne
spoločné akcie, ktoré tak veľmi prispievajú ku kolektívnemu prežívaniu
každého sviatku.
Prvýkrát v histórii materskej školy nemôžeme zrealizovať našu tradičnú
vianočnú besiedku, na ktorej sme radi predviedli, čo sa deti počas polroka
v materskej škole naučili. Tento rok budú „písať Ježiškovi“ snáď aj mnohí
rodičia a určite aj panie učiteľky, ktorí si budú želať, aby sa náš život
podobal tomu, ktorý sme žili pred koronou. Preto si všetci zaželajme pevné
zdravie, trpezlivosť, aby sme nestrácali schopnosť tešiť sa v živote aj
z maličkostí.

Čo sme spolu zažili:
- November začal netradične v celej našej krajine dvoma kolami
celoplošného testovania na covid19. Toto opatrenie následne
ovplyvnilo aj chod a fungovanie v našej materskej škole.

Ja, moje telo a moje zdravie
V rámci týždňovej témy Ja, moje telo a moje zdravie sa v tretej a štvrtej
triede uskutočnil Deň zúbkov. Pripomenutie si významu a dôležitosti
starostlivosti o detské zúbky a ústnu dutinu sa v našej materskej škole
stalo tradíciou. Deti so záujmom pozerali rozprávku o líške a vĺčikovi,
ktorému sa pokazili zuby z jedenia sladkostí, rozlišovali potraviny, ktoré
chrupu prospievajú a škodia, súťažili v rôznych hrách a vymaľovávali
omaľovánky.
Ako chutia Vianoce
V rámci týždňovej témy Ako chutia Vianoce každoročne pečieme s deťmi
vianočné medovníky. Pani učiteľky pripravia deň vopred cesto a deti
z cesta vykrajujú medovníčky rôznych tvarov, ktoré nám potom upečú
v rúre panie kuchárky. V ďalších dňoch medovníky ozdobujeme cukrovou
polevou. Tradične pečieme medovníky podľa receptu, ktorý môžete
vyskúšať aj vy doma:

Recept na maslové medovníky
250 g masla
200 g práškového cukru
1 dcl letnej vody
5 lyžíc medu
Všetko spolu rozpustiť v hrnci, ale nevariť,
nechať vychladnúť. Potom pridáme:
600 g hladkej múky
2 ČL sódy bicarbóny
2 vajcia
perníkové korenie
Vymiešať, nechať 12 hodín stáť. Vyvaľkať,
vykrojiť, potrieť vajcom a piecť.
Zmäknutie medovníčkov dosiahneme
napríklad pomocou jabĺčka alebo krajca
chleba, ktoré vložíme do škatuľky
s medovníkmi.

Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš
Rovnakou tradíciou v našej materskej škole je v decembri aj slávnosť
Mikuláša. Preto sme za dodržania prísnych hygienických opatrení
zorganizovali a zabezpečili túto milú slávnosť našimi internými
zamestnancami. Deti sa veľmi tešili návšteve Mikuláša, anjela a čerta,
ktorým zaspievali mnohé pesničky, zarecitovali básničky, a oni ich na
oplátku obdarovali balíčkami so sladkosťami a ovocím.

Svätá Lucia
Na sviatok svätej Lucie navštívili našu materskú školu Lucky oblečené
v bielych plachtách. Podľa starodávnych tradicií povymetali všetky kúty
v škole, aby zahnali zlých duchov. Poradili dievčatám, aby si na lístočky
napísali mená chlapcov, ktorí sa im páčia, aby sa jeden z nich mohol stať
ich budúcim manželom. A kedže deti poslúchali, tak ich Lucky obdarovali
malou sladkosťou.
Keďže tohtoročné opatrenia nám nedovoľovali zrealizovať vianočné fotenie
s profesionálnych fotografom, ale chceli sme, aby deťom zostala pamiatka
na Vianoce 2020 z materskej školy, rozhodli sme sa v posledný týždeň
urobiť deťom vianočné fotky v našej réžií.
Tento rok sme s deťmi nemohli navštíviť a zrealizovať mnohé kultúrne
akcie ako sú divadielka, výlety či vystúpenia umelcov, ktorými sa snažíme
obohatiť edukačný proces v materskej škole. Preto k vianočnému balíčku
deti tento rok dostanú aj hodnotnú knihu ako darček od materskej školy.

Ako prežívali advent a vianočné sviatky naši predkovia:
Na Martina, 11. november – považuje sa za prvý „strídží deň“, počas
ktorého jedia ľudia cesnakové jedlá a na domové a maštaľné dvere „čiarajú“
cesnakom krížik. na stole v rodinách, kde si to môžu dovoliť nechýba
pečená „martinská“ hus.
Na sv. Katarínu, 25. november – v podvečer sv. Kataríny chodia pastieri
trúbiť, maštale a stajne cesnakom mazať, aby strigy nevyviedli ich kone
a kravám neodobrali mlieko.
Na Ondreja, 30. november – dievčence spolu v niektorom z domov liali
olovo, rozpúšťali ho v lyžici nad plameňom sviece, ale aj horiacej lúčnej
trávy. Obrazce, ktoré vyliate olovo po naliatí do studenej vody vytvorí, im
napovedal, kto bude ich ženích. Učitelia začali na Ondreja piecť oblátky
a trubičky, vodové, mliekové aj medové.
Na Mikuláša, 6. december – prestrojení za Mikuláša chodili po domoch s
korbáčmi a cukrovinkami. Deti a mladé dievčence si pred nimi museli
kľaknúť a pomodliť sa, inak dostali bitku. Dievčiny sa večer nakláňali do
studne a volali: „Mikuláš, Mikuláš, či mi muža požehnáš?“ nesmeli ich však
počuť ani stretnúť, inak dostali zlého muža.
Na Luciu, 13. december – je to tretí a najväčší „strídží deň“. Strigy vraj
majú v tento deň najväčšiu moc, nad ľuďmi aj zvieratami, naši predkovia sa
dňa a noci sv. Lucii báli ako „súdneho dňa“. Kto ich chcel vidieť, musel od
Mikuláša každý deň nachystať triesku z iného dreva (jedľa, buk, dub...)
a v predvečer sv. Lucii z nich urobiť v kachliach koleso, ktoré keď začne
horieť, vidno, ako nad ním strigy tancujú. Kto chcel strigy odplašiť, navešal
doma zvony a zvonil na ne. Chlapi od Lucie do Vianoc každý deň vyrábali
„luciový stolček“, na ktorý si na Vianoce sadli v kostole a uvideli, kto je
pobožný, a kto „striga“. Do domov chodili aj preoblečené nemé Lucky. Ráno
na Luciu nikto nikomu nepožičal oheň z domu, pretože by vyhasol všetok
oheň v dome.

Na Bohdana (v dávnych dobách mal v tento deň meniny Tomáš)
21. december – najkratší deň, najdlhšia noc. A čo robili naši predkovia?
Merali noc. Starí aj mladí, muži i ženy sa stretli v najväčšej izbe u niektorých
z nich a venovali sa ručným prácam, rozprávaniu príhod a rozprávok, hrali
rôzne hry a spievali. Takto sa zabávali od mrku až do bieleho rána. Celú noc
prebdieť, prestrážiť totiž znamená „merať noc“.
Na Adama a Evu – Štedrý deň 24. december – naši predkovia sa v tento
deň postili a to celý deň. Cez deň hojne nakŕmili hospodári a paholkovia
svoj statok. V hore zbierali čečinu z jedliny a smrečiny a podstlali ňou
rohatý statok aj ovce. Jednu čečinu zapichli aj nad maštaľné dvere. Gazdiné
vyčistili izbu a na stôl položili obrus, ktorý sa smel dať dolu až na Nový rok.
Na stole bol chlieb so soľou, koláče, opekance s makom, lokše, varený hrach,
jablká, med, oblátky, hriatô, víno a medovina. Hriatô ponúkal všetkým
gazda ako prípitok, potom gazdiná doniesla kapustnicu s klobásou a hríbmi.
Po koláčoch a ovocí rozdávala gazdiná jablká, orechy a medové oblátky
a medom potierala čelo dievkam aj mládencom. Hodovanie bolo hojné. Jedol
sa aj tzv. „mrváň“, koláč so zapečeným peniazom. Kto ho našiel, bol v ten
večer šťastný. Po večeri sa všetci modlili, spievali, zabávali a hrali až do
polnočnej omše. Po vyjdení prvej hviezdy pastieri radostne trúbili
a plieskali bičom pred každým domov a vinšovali. Za to dostali pálené
i koláč a mincu. Často sa k nim pridali aj Rómovia, deti a mendíci.
Božie narodenie, 25. december – kto sa prvý v dome zobudil bežal do
studne pre vodu, zavinšoval celej rodine a každý sa vo vode umyl a vhodil
peniaz. Tie potom ostali tomu, kto priniesol vodu. V tento deň posielali
ľudia k známym a rodine tzv. „polazníkov“, deti od 5-12 rokov, pekne
oblečené a tie vinšovali, koledovali a dostali aj výslužku, pretože sa verilo,
že mladí prinášajú zdravie a dlhý život. A čo vianočný stromček? V starých
listinách sa dočítame, že: „Ľud náš nezná tak nazvané Kristove stromky ako
podarúnky pre svoje deti, leda že ich vo vzdelanejších domoch vida a híka
sa na ne.“ Obyčajní ľudia si zdobili len betlehemy.

SPOČÍTAJ

Želáme Vám zo srdca, aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc
zabudli na starosti všedných dní a ďalší rok prežili čo
najlepšie. Dúfame, že budúci rok bude priaznivejší a my sa čo
najskôr a v zdraví opäť stretneme.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a akúkoľvek podporu v tomto
roku a tešíme sa na Vás v roku 2021.
Kolektív zamestnancov Súkromnej materskej školy v Čachticiach.
Omnoho viac informácií a fotiek z našich školských akcií nájdete na
našej facebookovej stránke Mackoskolkar.

