
Letos opět připravujeme vystoupení                 
k Rozsvěcení vánočního stromečku                  

v Bosonohách. 

ROZSVÌCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMEÈKU
NEDĚLE 3. PROSINCE

CO PRO VÁS ÚČAST ZNAMENÁ
Děti se připravují v hodinách. Pro flétnisty a zpěváky jsou navíc připravena dvě páteční 
odpoledne, aby mohli vše secvičit. Účast na nich je nutná!

OBLEČENÍ
K vystoupení potřebují děti v prvé řadě teplé oblečení. Protože je vše koncipováno jako 
živý Betlém, budeme rádi, když se necháte inspirovat Ladovými obrázky a připravíte si 
oblečení z této doby. Základní podmínkou je oblečení teplé, pořádná čepice, šála, teplé 
podvékací kalhory a teplé boty. Pokud máte pořádný kožich, šátek, tmavé holínky, ... 
budeme rádi. Ostatní děti budou vystupovat jako pastýři, andělé a hvězdy. 

NEZAPOMEŇTE
Nezapomeňte si s sebou opět vzít čelovku a už předem si shánějte rukavice s 
ustřiženými prsty. Ne příliš silné, aby Vás neomezovaly v hraní. Radnice ÚMČ Bosonohy 
přislíbila opět tepelné lampy. 

SECVIČOVÁNÍ PRO FLÉTNISTY A ZPĚVÁKY

Pátek 24. 11.  ve 14:30 - 17:30 ve škole
Pátek 1. 12.    ve 14:00 - 18:00, sraz na zastávce Osová, s sebou 2 jízdenky

Přesnější informace k nedělnímu 
odpoledni děti najdete příští týden 

na webu.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, že pro Vás připravíme příjemný zážitek.

Souhlasím s účastí svého dítěte ..................................................................
na Rozsvěcení stromečku v Bosonohách.
                                                                    ..................................................
                                                                                       podpis rodičů
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