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se odhaduje, že na Ježíška

vě í většinou děti do šesti až
sedmi let. Vl7jimky potvrzují pravidlo,
a tak najdeme mezi dětmi i čty leté,
které mají jasno v tom , že Ježíšeknení,

Je tu nádhernl adventní čas. Čas, na kterl se těšínre,
zažíváme takové to hezké vnit ní chvění. |\aždyjinak,
V mate sk ch školách ina základních školách se kují
pikle p ipravují se vánočníbesídky, vyrábějí se dá rky,
Akaždl rok ešímejeden problém...

nebo ta kové, které si to a n i n ikdy nemyslely,
protože jim ono vánočnítajemství rodiče
nikdy netajili. V různych publikacích se
také dočtete, že takové děti si p ipadají
s odstupem času malinko ošizené.
Nesud'ffie, jestli to tak je,
nebo ne,

mfu

MGR. JANA PELECHOVÁ

*Ř*s *Šfu*re

P esně si vybavuji, jak jsem běžela po
vyučovánídomůr a tam plakala a vše
žalovala mamince.

Je to pěkně zapeklité. Na jedné straně
vyrábíme dárky pro rodiče, chystáme

besídku, a na druhó straně většina
z nás pedagogť.r ráda tajÍ, 1.,i,,., ;,1, -.. ,j,;:]
j,,,..
iil.;;",l; *..,.'i,i:,.,i
'"", Děti jsOu velmi vŠímavé a leckdy se stane, že někdo z nich
ostatním prozradí, že Ježíšeknení, že
viděl dárky ve sk íni.
,
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Musíte reagovat hned - protože i.,,;,,,,,,,,
i.i,,i,;r' (na rozdíl od mnohych jinlich)
,.,il".i, ;,,;,rl,,,.ii,,1: Klidně Se dOmlUVte, Že Si
o tom loudete povídat a že se sejdete
v komunitním kruhu. Nechte dítě, které
se zprávou p išlo, aby ji klidně zopako1,;:,:,ll1,

Řs*smsĚxu-* ffi*fu* *
Pedagog je v takovou chvíli vystaven

,,horké chvilce" - má dané dltě umlčet,
nebo p iznat, že má pravdu?
Dodnes si pamatuji, že kdyžjsem
chodila do první t ídy, jednou p ed
Vánoci nám paní učitelka ekla, že
nám chce sdělit něco moc dťlležitého,
MěIi jsme jistě tenkrát nastraženéuši.
Pronesla pak jen: ,,Milé děti, chtěla

jsem vám íct, že užjste velké, a tak

byste měly vědět, že Ježíšeknení." Co
bylo dál, si moc nepamatuji, protože
i'i.1.,

i"]i:::':,.l
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Možná už je máte p ipravené. Jistě
jich je víc, ale nejčastěji odpovídáme:
Někte í lidé tomu, že Ježíšekje, vě

n.::.,,:...1.;;
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m Ř* *wesĚw sŠsĚ<=s=

Všichni jsme to p ežili, a ia K se
nemusíme bát, že bychcil. dětem
zp sobili velkl šok, kd1 ž _ i l: začneme
vyprávět ten jedinečn.\, t,á.očnípríběh
o na rození Ježíškaa pa k j im

í,

jiní ne.

eče k,

p#ffieffi* Ř

...:.,,:, ...,,l
i.,,,',,,,:.

chtějí něco íct, nějak reagovat. Poslouchejte a naslouchejte. Dost možná, že
některé děti této zprávé vě it nebudou,
protože jejich maminka a tatínekYíkají,
že Ježíšekexistuje, a píšoumu dopis,
co by si p ály. Jiné možná znejistí a budou se ptát.

:.,....

Vždyť maminka tvrdila, že Ježíšekexistuje, že chodí, a já ho dokonce slyšela,
jak zvon í po štěd rovečern í veče i na
zvo

ValO.

- dítě se zeptá, Čentu , ě"ie vy učitelé,rodiče. Co mystíšt1,?
Odpovídat na dětskou otáz- - tímto
zprisobem je někdy velm i už :: - . é
a otevírá to jistě prostor prc ,: zlcvor,
i-i];,i:;i,.._,l - pokud se dítko ;3-'',Slí
a ekne, že se domnívá , že ,*žšekje,
ale je mu divné, kde bere 3e -'z,.í,\,, na
všech ny ty dárky, zeptá se , " : cyd lí,
=
jak vypadá - máte otázek ,.': - ež na
začátku a pakuž vás zacYá" jedině
odpovědětjasnym ano ne.] -e.
- prozradit ono ta,e,-,Si,o,Í
a t eba hned sdělit dltěti, ž3 ", Cr,ž jste
byli malí, taky jste se takl- e _e dnou
maminky nebo paní učite - _, ciali.
i*,l - a dodat, že neví:e, ž= to nikdo
neví, jak to vše Ježíšeks--'- -e: pak vás
-,
a le če k á dalšívysvětlová
1:.ii.,.,ii,.í

#
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Z náS nemŮrže

ccna]-:

vičkách p edškc,-':^

--_,

-c s8

]=--- :

cestě mezi pravdou a pohádkovou
vánočnílží,a do toho na každém kroku
vidí červeno-bíléhosanta clause se
spoustou dárku na saních i bez nich.
Logicky ho napadne, jestli to není právě ten Ježíšek?Vě ím, že v mate skych
školách žádny takovy nebyvá, nepat í
tam, fiepat í ani sem, do Čech - to je
mťJj názor, možná s nádechem patrio-

,A^
"-,J

,-l

--l-

,r nla-

]3"á,,á.

Šoknep icházÍ, ',,ě---=,= ]3-- ]:;, j:_ice
mávnou rukou a it-,^ ^ -. := _ -- :3 ci lo
taky divné. Jiné c :ě : ,, ]: ,- - l ]. r. že
už 1e veliké, kdlž z- z :"z,:-,, e s:e;rě si
dál něco ztaiems--,, : :,^ =: - - : ,] seire
a ještě několik ca s':, :_:]-,]3 L-sái.
Ježíškovidopis.

tism u,..

rnajl rád3
* ryIaťEe rádi
*
*rn tajemství, }e Iži.
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Pokud byste hledali zar
jak dětem sdělit pra\ 0 L
zjistíte, že:,,ill .,

i

,: -:3:,
Se ale v tom , že dítě.
do školy, většinou dcl á::
, --3

:.,:..l

,;:; ,.:,

,,,:;.

;

_]

e C': -:_

l

-gg

:

-_

jen jehO,,ili,liliii;li
t.,i.,i
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Nelze ale jednoznačr,š'-:-. " :, --a
správná chvíle pro odhaie , :-z ,:.
nastává.
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lšízálud nost v p ed \,á , . a ,^
a vánočním čase. Jen s cž3]s:3,--ů
malé dítě, které je práv,ě -ě.,,]3 ^a
-^-

Da
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je lepší,než
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Vyplatí se, ačkolije jistě
namístě ernpatie a naladění se na děti, povídat
si společně a společně
naslouchat. sázka na

3

snadné si Ježíška,,u]cž:, - :- ^:3]nám a čertůrmdo pohá.,." z -.:-a-,]ill

k ní prostě pat í.

*

ffimwfuw#wxw*
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dopis. Pokud v tom dítě nenecháte
samotné, budete naladěni na stejnou
vánoční pohádkově-skutečnou stru n u.
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Autorka pracuje jako učitelka ZS

gru*É.-r

:.,:l,,].
''a]i|,i

Psát Ježíškovi,i když.,. proč ne? Muže

Se z toho stát :|,. :. ]i ] , ; l l
kdy Raždy ze členu rodiny napíšesvůrj

s,

Ačkoli prozrazeni vá nočn ího
kouzla m ůrže
zpúsobit dětské

zklamání, je lepší
nelhat a t eba

se i s dítětem do-

i

,

ť
'i'',
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],,

mluvit, že pokud

chce, tak si dál
na Ježíškabudeme
hrát - pak dál m že
zvonit na ízenyi budík
u stromečku, pak dál m ženre psát Ježíškovidopis,
aby.,věděl"...

Dovolím si sdílet zkušenost se svymi
dětmi. Nejstarší dcera ,,měla jasno" a velmi
brzy mi sama ekla, že Ježíšekdárky nosit
nem ůže,protože je malé miminko, A bylo po
vysvětlování! Starší syn tak byl od své sestry velnri
brzy taky poučen, ještě drív nežjsme to stihli udělat
my, A mladší syn píšeještě v osmi letech Ježíškovi,
p estože už tuší,že neexistuje, protože některé
dárky dokonce vybíráme společně. Ale pak se
pod stromečkem ,,najednou" objeví dárky,

nekupovali. Myslím vša k, že letos už
nastane čas...
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