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Vánoční besídka na konci ledna? A proč ne? 

I když jsme z okolností, které nás donutily posunout vánoční besídku víc jak o měsíc, vůbec nebyli 

nadšení, věděli jsme, že s nimi nemůžeme dělat vůbec nic. A tak jsme se alespoň radovali z toho, že 

jsme si kus vánoční atmosféry mohli schovat do zásoby 

a těšit se z ní 27. ledna 2022, kdy se vánoční besídka 

v Žabkách konala. 

 

Besídce předcházel dlouhý a poctivý trénink. Texty básniček a 

písniček se dětem tak moc vryly do paměti, že je mnohdy začaly 

odříkávat či zpívat samy od sebe, třeba v autobuse, který nás 

před týdnem vezl do obory Holedná! 



 

 

Když nastal náš velký den, všichni jsme byli malinko nesví a zároveň moc natěšení na následující 

okamžiky. Hned po dopolední svačince přišla na řadu poslední zkouška nanečisto. 

 

Při převlékání v šatně z nás všech spadl velký kus 

nervozity a s vírou, že to zvládneme, jsme se 

radovali, trochu blbli a hodně se smáli. Bílá trička 

s motivem hvězdiček udělala tak trochu hvězdy i 

z nás. Nastal náš čas a my jsme byli připraveni 

zazářit. 

 

Bohužel ani letos se vánoční besídky 

nemohli účastnit rodiče ani příbuzní 

dětí. Přestože bezprostřední zážitek 

nelze ničím nahradit, celou besídku 

jsme natáčeli, aby se jí maminky, 

tatínkové, babičky, dědečkové a 

sourozenci našich dětí mohli 

„zúčastnit“ alespoň zhlédnutím videa. 

 



„Andělíčku, andělíčku, anděli, stav se u nás třeba příští neděli, 

vypijem si spolu čajík z bylinek, ty mi necháš doma štěstí ždibínek…“ 

Děti se nesmírně snažily. Dávaly si záležet na každém slovíčku všech básniček i rytmu každé z písniček. 

Drobná přebreptnutí jednotlivců pokaždé zachránil celek a všichni se vzájemně drželi v dokonalé 

souhře a souladu. Jakmile se třídou rozezněly nádherné tóny pianina, na něž děti doprovázela paní 

učitelka Dana, naše malé „žabky“ správně chytily rytmus 

a zpívaly. 

„Když zavírám večer víčka, 

hřeje mě to u srdíčka. 

Že máš mě, a já mám tebe, 

vidí to i hvězdy z nebe.“ 

Děkujeme všem našim „žabičkám“ 
za obrovskou snahu. Děkujeme 
také všem rodičům za velikou 

trpělivost a přípravu kouzelných 
triček s hvězdičkami. Vánoční 

besídka byla nádherná a nám všem 
spolu bylo moc fajn. 

 

 

 

 


