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MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY NA NAŠICH ŠKOLÁCH – PŘEDVÁNOČNÍ ZVYKY A
TRADICE

Měsíc prosinec a konec roku je spojen s mnoha křesťanskými vánočními zvyky a tradicemi,
které dodržují také na většině škol a školek v našem regionu.
Mezi nejoblíbenější akce patří beze sporu tzv. Adventní jarmarky. Tento jarmark je například
typickou a vyhlášenou akcí Waldorfské školy v Českých Budějovicích. Jde o společnou akci
dětí, rodičů, učitelů i přátel a pozvaných hostů školy, kteří ji společnými silami připravují.
Celá škola se na jeden den promění ve velké barevné a rušné tržiště. Stánky uvnitř tříd
obsadí děti, rodiče a učitelé, aby nabízeli vlastnoručně vyrobené předměty, ozdůbky a další
maličkosti. Smyslem jarmarku je oživení lidových tradic a řemesel.
V Mateřské škole Úsilné se s dětmi také dopředu připravují na tuto akci, společně pečou a
zdobí perníčky na Vánoční jarmark, který se koná vždy první Adventní neděli při příležitosti
rozsvícení Vánočního stromu na návsi v Úsilném.
V mateřské škole Žabovřesky mají zase s dětmi a jejich rodiči společné odpolední tvoření.
Výrobky s vánoční tématikou jsou pak použity k prodeji na Vánočním jarmarku, který MŠ
pořádá. Součástí je rozsvěcování vánočního stromu na návsi, proslov paní starostky a zpěv
koled. Výtěžek z Jarmarku slouží k nákupu potřebných věcí do MŠ, jako jsou např. výtvarný
materiál, hračky, sportovní náčiní, knihy.
V listopadu je zase oblíbená na mnoha školách akce spojená se svátkem Sv. Martina. V
Mateřské škole Hlincová Hora každoročně pořádají vyhlášenou Martinskou slavnost ve
spolupráci s obcí a kulturním divadelním spolkem na téma ,,Legenda o Martinovi“. Děti
s rodiči se zapojí do příprav, společně pečou martinské rohlíčky, zdobení světýlek a
lucerniček pro Martina, příprava osvětlené cesty, výroba podkov. Vše vyvrcholí hudebním
vystoupením dětí z MŠ a příjezdem Martina na živém bílém koni.
Na ZŠ a MŠ, Vl. Rady v Mladém v Č. Budějovicích si připomínají svatomartinské tradice a
legendu o svatém Martinovi nácvikem písní a básní a výtvarným zpracováním legendy, poté
se děti spolu s rodiči vydávají Svatomartinským lampionovým průvodem od školy k Velkému
jezu.
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Podobně tuto akci slaví také na mateřské škole Úsilné, kdy děti dopředu pečou Martinské
rohlíčky a vyrábějí si lampiony, poté se všichni vydávají lampionovým průvodem lesem na
cestu za pokladem.
V Mateřské škole U Pramene v Č. Budějovicích zase pro děti a jejich rodiče připravují
Svatomartinské setkání s dílnami, kde si děti pro rodiče připraví dramatizační pásmo složené
z písní a říkadel o legendě o sv. Martinovi, následují rukodělné dílny, kdy si děti i rodiči zkouší
svoji zručnost při výrobě lucerniček, svatomartinských podkov nebo „kobyl“ svatého
Martina. Poté se všichni společně projdou areálem MŠ jako svatomartinský průvod a hledají
přitom sv. Martina na koni a jeho poklad – stříbrné podkovy.
Dále se na mnoha školách pořádají slavnosti a akce spojené se Třemi králi, Masopustem,
Hromnicemi apod. Školy také spolupracují s různými institucemi, pořádají pro žáky i rodiče
přednášky a osvětové akce na téma Adventu a Vánoc.
V rámci projektu MAP II ORP ČB sbíráme tyto příklady dobré praxe a děkujeme našim školám
za mimoškolní aktivity, které většinou pro své žáky jejich rodiče pořádají, že si uvědomují
důležitost připomínání lidových zvyků a tradic, nejen prostou naukou, ale především
společným prožitkem.
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