Vánoční Tvořivka
nejen pro holky
26.-27.11.2021
V pátek jsme se všichni sešli na vlakovém na nádraží.
Nasedli jsme do vlaku a vydali do Dvorců, cestou jsme si rozdali čísla,
abychom věděli kolik máme dětí a kolik nás celkem je.
Po dlouhé cestě jsme došli na místo, kde vypukla obrovská koulovací
bitva.
Někteří se nezúčastnili a šli raději s Dušánkem stavět sněhuláka.
Když byli všichni natolik promáčení, že už to víc nešlo, zamířili jsme do
chalupy, kde se převlíkli do suchého a začali vybalovat věci na spaní.
Jakmile si všichni našli svá místa na ležení, sešli jsme se dolů, kde začalo
vyrábění Adventního kalendáře z ruliček a který si každý ozdobil, jak
chtěl.
Některým dětem se muselo trochu, pomoct, ale i tak to všichni zvládli.
Jakmile mělo každé dítě svůj kalendář, najednou byli všichni velmi
hladoví a tak byla večeře.
Pak se šly zpívat tématické vánoční koledy. Dětské hlasy se rozléhaly
místností, avšak vše musí někdy skončit, a tak jsme museli i mi do hajan.
Ráno jsme se vzbudili a šli na rozcvičku. Někteří šli přímo až do spodního
prádla se otužovat!! Poté vyčistit své zoubky a pak na snídani.
Po snídani jsme začali vyrábět svítící dekorační lahve.
Když měl každý vytvořený svou světelnou vánoční lahev, pokračovalo se
na tvořivce s dalším vyráběním. Tentokrát nás čekal adventní věnec. Neše
umělecké věnce jsme schovaly na bezpečné místo, aby se nám nezničily,
a hned po menším úklidu, jsme zasedly k obědu, ke kterému byla
polévka a zapečené těstoviny.
Po poledním klidu se rozdaly úklidové práce, které se překvapivě stihly
udělat rychle a mezitím si menší děti dělaly zimní sněžítka se sněhuláky.
Odpoledne jsme se šli pořádně užít letošní první sníh. Začala koulovačka
a stavění obřího sněhuláka. Po jeho dokončení, tři koule jsou prý málo,
jsme se šli převléci do suchého a starší holky šly zdobit vánoční

stromeček a malé děti vykrajovat z pomerančové kůry ozdoby a ostatní
zpívat vánoční koledy. Když jsme měly natrénováno, byla ještě odpolední
pudinková svačina a pak další koledy.
Mezitím se přenesly na zápraží všechny naše výrobky, rozsvítily se a
rozzářily a my už jen čekaly na příjezd všech rodičů. Jakmile všichni
rodiče přijely, tak děti jim ukázaly své nádherné výtvory. Pak jsme
společně šli ke stromku zazpívat vánoční koledy, rozsvítit stromeček a
vše nakonec završil ohňostroj.
A pak už jen domů.
Ahoj ‚Jindra K.

