
V Bětotíně objevovalÍ Smysl Vánoc
probouzime a která odpoled-
ne tak brzy pttcházi, co nevi-
dět dá prostor právě světlu a
teplu, vŠe se pt.ojasnÍ. rozzáti.
VánoČní světylka na stro.
mečcÍch toho budou symbo-
lem' Do samého stŤedu slu.
níčka jsme pak vloŽili zlaty
kruh, jehoŽ barva dětem měla
navodit, Že stojÍme pred ně-
čÍm vzácn m a tajemn1im.

Copak bude uprostŤed té zla-
té obruce? Co bude tím nej-
větŠím radostnym tajem-
stvÍm Vánoc? Zruky do ruky
začaly kolovat drevěne figur-
ky a deti si je hloubave pro-
hlíŽely. Jakmile kaŽd:Í drŽel
jednu figurku, zaposlouchali
jsme se clo príbehu o narození

rnalého.]eŽÍŠe. Ve chvÍli, kdv
děti ve vyprávětlí rozeznaly
svou postavičku, postavily ji
do zlaté obruče. Maria' Josef,
os]Ík, pastyri, ovečky... a na-
konec narozené mitninko. TŤi
kt.álove piinášeji dary svému
malému SpasitelÍ, pŤicházejÍ
zástupy lidi a tresou dárky'
VŠeje slavnostnÍ, plné pokoje,
míru. Do ttny a smutku pŤiŠlo
světlo a radcist' Nikdo na ni-
koho nekiičí. nlkdo se nehá-
dá' lidé se mají rádi. Tak s Je-
ŽíŠkem pt"ichází na svět lás-
ka.

A to je věc! To je tetr největŠí
okamŽik Vánoc pro kaŽďého z
nás. Takto obdarováni mťt.
Žeme i my dávat radost, pokoj,

lásku a mít je ve své rodině,
trÍdě nebo kolektivu jako
prav5i poklad a v podstatě to
nic nestojí.

Na závěr hodiny kaŽdé z dětí
vyrobilo pro někoho drahého
na paprsku látkového sluníč-
ka symbolicky dáreček z ka-
mÍnkri, skiíček' barevnych
drívek, muŠliček a provázkti.
Některí Žáci se nemohli od
tvorby odtrhnout, tak je to
bavi]o. V1isledek stál opravdu
zato.

Děkujeme panÍ lektorce za
pěkně pŤipraveny vstup do
hodin a mi11i pi.Ístup k dětem.
Z takového ..dárečku.. se m .

Žeme dlouho těšit.
Jaros|ava Vyhnánkovií zŠ Bě|otín
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Ve stredu 16. prosince jsme
na hodině dramatiky v 6. tťídě
a ve vytvartré vychově ve 4.
trídě na Základní škole Bělo-
tín vvuŽiii trabÍdky Centra
pro rodinu Jitrenka v Hrani-
cích. které nabÍzí Školám
vstupy akreditovanych pra-
covníku do vyučování.

Cílem je uČit děti ocenovat a
chránit naŠe tradice a kultur'
ní dědictví, osvojit si základní
ternítry a symboly z této ob.
]asti a v rámci toho i ttpevno-
vat mezilidské vztahy a re.
spektovat hodnoty druhych
lidÍ. Jak jsme se dověděli z
propagacnÍch materiáltt. jed-
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notliví lektoŤi mají zajímavou
formou zpracována taková
témata jako napŤ. Velikonoce,
sv. Cyril a Metoděj, sv. Vác-
lav a dalši.

Lektorku, panÍ Marii Ka-
ťrovskou, jsme si pozvali, aby
nám dala nahlédnou formou
záŽltkové hodiny do hlavnÍho
poselství Vánoc. Děti do te-
matu vtáhla téměŤ okamŽitě!
NejdŤíve jsme uprostŤed kru.
hu plní očekávánÍ poodhalo-
vali cípky Žluté látky' aby se
pred námi po chviliČce rozzd.
rilo veliké sluníčko.

0o taky jiného, vŽdyť ta tma,
do které se v těchto dnech
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