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Ať nikdo není v tomto roce sám.Ať nikdo není v tomto roce sám.
KKéž sundáme z očí pomyslnou pásku a otevřeme srdce dokořán...éž sundáme z očí pomyslnou pásku a otevřeme srdce dokořán...

Máme tady opět nový rok – rok 2023.
Někteří z nás v novém roce bilancují – byl uplynulý rok pro nás dobrý? Co jsme mohli ještě
udělat, aby byl lepší? Dokázali jsme to, co jsme chtěli? Měli jsme dostatek času na své blízké?
Věnovali jsme se dostatečně dětem, partnerovi? Budeme chtít něco v novém roce zlepšit?
Tak přemýšlíme my, dospělí.
Jak ale přemýšlí naše děti?
Otázka dalšího roku je pro děti nepochopitelná, je to pro ně nepředstavitelně dlouhá doba.
Při zdobení stromečku v mateřské škole jsme se dětí ptali na jejich přání.
Překvapilo nás, že se jejich přání netýkala pouze materiálních dárků.
Ano, některé děti si přály auto na dálkové ovládání, kočárek s panenkou, tablet.
Ty starší nás mile překvapily a dojaly svým přáním:

Chtěl bych, aby byli všichni zdraví.
Chtěla bych, aby nebyla nikde válka.
Chtěla bych, abychom se měli všichni rádi.
Chtěl bych, aby tatínek maminku netrápil.
Chtěla bych, aby maminka s tatínkem bydleli už pořád spolu.
Přála bych si, aby byla babička zdravá.
Přál bych si, aby všichni lidi na světe dostali nějaký dárek.

Krásná přání psaná dospělými se objevila i na našem vánočním stromě, který jsme společně
ozdobili na předvánočním setkání v mateřské škole.

Přejeme si, abychom byli napořád šťastní.
Přejeme si stále spokojenou rodinu.
Přejeme si mír.
Ať jsme všichni stále zdraví.

Poznatek pro nás, dospělé, jak přemýšlí naše děti:
„Paní učitelko, maminka s tatínkem nedostali od Ježíška ani jeden dárek :(
Dárky jsem dostala jenom já. Oni přece nezlobí, tak proč nic nedostali?“ :(
Ten smutek a nepochopení v dětských očích je nepopsatelný…
Co si nadělit alespoň ponožky, svíčku – pouze kvůli našim ratolestem.

Nakonec přidáváme ještě výroky našich nejmenších.

„Přála bych si od Ježíška ŽŮŽOVÝ hovínko…“    „ ? „
„No takový, jak se na něm jezdí na sněhu, na kopci“.
Vysvětlení  - růžové boby (hovínko = bobek = boby :) )

Dítě: „Paní učitelko, včera jsme si byli u dědy pro kapra, děda je totiž rybář.“
Paní učitelka: „A přivezli jste si ho živého? Máte ho doma ve vaně?“
Dítě:„Ne, máme ho už v ledničce. On totiž jak nás viděl a neznal nás, tak se nás pořád lekal 
a děda ho teda musel zabít kladívkem „:) :).

Přejeme vám všem, aby se vaše přání vyplnila. Hodně pro to můžeme udělat i my sami.




