A je tady opět Mikuláš
Dnes ve středu 5.12 2012 se opět na naší škole slavil „ Mikuláš“.
Děti z páté třídy se na naši již tradiční akci připravovaly dva týdny. Nešlo jen o masky a „ strašení“ dětí.
Žáci si s pí. učitelkou Vandou připravili i celý program mikulášských básniček a povídání o sv. Mikuláši:
„ Mikuláš není žádná vymyšlená pohádková postava jako třeba čert. On skutečně žil. Narodil se
v bohaté rodině roku 260 v jižním Turecku. Vypráví se o něm, že pomohl chudému sousedovi, který měl
tři holčičky. Třikrát tajně vhodil do jeho domu měšec s penězi a souseda zachránil před chudobou.
Časem Mikuláš rozdal veškerý svůj majetek a stal se biskupem ve městě Myře. Staral se o sirotky,
pomáhal vdovám a všem chudým. Dokonce se o něm vypráví, že když byl v Myře hladomor, zázračně
namnožil bochníky chleba. Celý život pomáhal lidem, které stihlo nějaké neštěstí. Dožil se devadesáti let.
Po smrti byl všude uctíván a prohlášen za svatého.“
Děti se svým programem a s košíčkem plným dobrot, ale čerti měli i uhlíky a brambory, prošly celou
školou od mateřinky až po děti ze základní školy. Mikuláš děti podaroval prostřednictvím svých andělů
balíčkem dobrot a čerti našli i děti, kterým dali uhlí nebo brambory a Mikuláš všechny nabádal, aby se
polepšili. Děti ve třídách zarecitovaly básničky i zazpívaly koledy.
Pak všichni páťáci v převlečení za Mikuláše, anděly i čerty vyrazili do vsi. I toto je již tradiční
pochůzka dětí s pí. učitelkou. Všichni projdou obcí, předvedou svůj program a popřejí jen to nejlepší
všem, které potkají. Letos děti navštívily obchod u Zdeničky, chráněné bydlení PORTUS, poštu, byly i u
Toepferových i v obchůdku pí. Prokešové, navštívily obecní úřad i obchod pí. Peškové a pana Březiny.
Děti byly za svůj program a za své chování odměněni dobrůtkami i ovocem, které si ve škole spravedlivě
rozdělily a nezapomněly ani na pí. učitelku Vandu, která s nimi celý program nacvičila.
Moc našim páťákům a pí. učitelce děkujeme a přejeme jim vše nejlepší v jejich učení i celém životě.
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