SEVERÁCKÁ JEŽÍŠKOVA POŠTA
Vánoce se blíží a doba je, jaká je. S největší pravděpodobností se nám tak
letos skrz opatření poprvé po dlouhé době nepodaří odjet na tradiční vánoční
výpravu. Protože, ale o společné setkání, hraní a dárečky nechceme přijít
úplně, vymysleli jsme Severáckou Ježíškovu poštu a Vánoční výpravu online.
Kdyby se situace zlepšila natolik, že by bylo možné se potkat, uskutečnil by
se jednodenní vánoční výlet s předáním dárků (Ovšem nedáváme této
variantě moc velkou naději).
O co jde a jaký je náš plán?
Rádi bychom dětem i vedoucím zprostředkovali možnost, jak se obdarovat navzájem (jak už je u nás
tradicí na vánoční výpravě) a být tak k sobě blíže i v této době. Pokud dítko (nebo klidně i vy ☺ ) budete
chtít dát dáreček nějakému kamarádovi nebo kamarádům z oddílu nebo jejich rodičům, stačí se zapojit
do Severácké Ježíškovy pošty. Ta bude probíhat v termínu od pondělí 30. listopadu do pátku 11.
prosince. V tuto dobu budou vyčleněny určité hodiny, kdy budete moct dárečky donést na
shromaždiště do klubovny. Pokud by se vám tyto hodiny nehodily, stačí se nám ozvat a domluvíme se
na individuálním předání u vás doma či kdekoliv jinde, podle našich i vašich možností. My následně
dárečky roztřídíme, přidáme k nim severácký dáreček, který máme nachystaný pro každého, a v týdnu
od 14. do 18. prosince vám dárečky pro vás a vaše děti přineseme nebo se opět domluvíme na předání.
Všechno to pak vypukne v neděli 20. 12. v 16:00, kdy zkusíme historicky první online setkání všech
členů Severky. ☺ (Uvidíme, jak to bude fungovat, když špatně, rozdělíme se do týmů po družinkách).
Zde by proběhlo krátké přivítání, povídání, případně hraní a zpívání koled, hry a na závěr bychom si
všichni rozbalili své dárečky a třeba se pochlubili ostatním. V případě zlepšení situace a možnosti
uspořádat výlet, by vše proběhlo v rámci celodenního vánočního výletu.
Jak s dárečky?
Uvědomujeme si, že se zavřenými obchody je situace složitější než jindy, proto bychom rádi podpořili
děti, aby se třeba letos pokusili dárečky pro ostatní sami vyrobit. Ať tak či onak, než je odnesete nebo
předáte Ježíškově poště, zkontrolujte prosím, že mají dárečky jasného adresáta (doporučujeme
jméno i příjmení nebo přezdívku) a ideálně je nachystejte v jedné tašce.

Předem moc děkujeme za podporu, za zapojení se do naší netradiční vánoční výpravy a asistenci při
její online realizaci zvláště u menších dětí. Věříme, že i když takto na dálku, užijeme si společné
Vánoce skoro tak, jako bychom byli spolu na výpravě

