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Nastal adventní čas, blížily se Vánoce a i v tomto školním roce jsme 

společně prožívali toto předvánoční období. Na naší škole se stalo již 

pěknou tradicí pravidelné setkávání všech žáků, vyučujících, 

zaměstnanců školy, rodičů a hostů na chodbě školní budovy.  

Stejně jako 4 svíčky na adventním věnci proběhla 4 společná 

setkání.  

Kromě těchto setkání byl adventní čas obohacen mnoha dalšími 

zajímavými aktivitami pro žáky i rodiče.  

 

Hned o prvním víkendu jsme se v rámci turistického kroužku, který je určen nejen pro děti, 

ale také pro rodiče, vydali na vánoční trhy do Olomouce. Pravidelně každé dva roky 

navštěvujeme Vídeň, ale hanácká metropole nás svojí vánoční atmosférou také mile 

překvapila. Během naší návštěvy jsme chtěli také nahlédnout trochu do historie města.  

Tentokrát jsme se blíže seznámili s Horním náměstím, které je 

lemováno měšťanskými domy z období největšího rozkvětu 

města a na kterém se nachází jeden ze šesti orlojů České 

republiky a také jedna ze stavebních památek UNESCO, Sloup 

Nejsvětější Trojice. Kromě zmínění historických mezníků a 

událostí nám paní průvodkyně také zprostředkovala pohled do 

života běžných lidí, jako byli kameníci, kováři, umělci nebo 

jen prostí občané města.  

Další zastávkou bylo v loňském roce nově otevřené nákupní 

centrum „Šantovka“. Na centrum města navazuje krásným 

mostem nad hlavní olomouckou magistrálou. Myslím si, že 

hodně z nás ocenilo práci architektů, kterým se tímto 

způsobem podařilo úspěšně propojit historické jádro města s  

moderní architekturou. Nákupní centrum nijak nezaostává za 

ostatními podobnými zařízeními Evropy, naopak se řadí mezi 

ta špičková. I ono již bylo vánočně vyzdobeno, v jedné z částí nechyběl samozřejmě velký 

vánoční strom, další dominující ozdobou byly u stropu zavěšené velké symboly perníčků.  

Po osvěžení, ohřátí a nákupech nás čekala zase trocha historie. Zavítali jsme do druhé naší 

nejvyšší gotické katedrály, chrámu sv. Václava. Naše cesta 

k němu vedla Bezručovými sady kolem bývalé vojenské 

základny Korunní pevnůstka. Město Olomouc je sídlem 

arcibiskupa a vždy 

bylo centrem 

různých církví. O 

tom svědčí řada 

kostelů, které se na 

území města 

nachází. Olomouc 

byla ale také dlouhou řadu let pevností, kde bylo 

shromážděno početné vojsko na ochranu zemí 

moravských před vnějšími nepřáteli. 

Závěr dne patřil opět vánočním trhům na Horním 

náměstí. Teď už bylo náměstí osvětleno množstvím světýlek, vzduch byl provoněn svátečním 

punčem, pečenými kaštany a všude byla přítomna skutečná adventní atmosféra.  

Předvánoční výlet se vydařil a všem zúčastněným děkuji za milá slova a závěrečné hodnocení 

naší akce. Těšíme se na další společná setkání dětí, rodičů a učitelů. 



V neděli 30. listopadu holky z tanečního kroužku pod vedením paní učitelky Balajkové 

zpestřily akci s rozsvícením vánočního stromu na návsi v Dobrkovicích. Vystoupení se moc 

líbilo a přispělo k pěkné atmosféře.  

Holky měly možnost zúčastnit se i doprovodného programu - dílničky s malováním na 

vánoční baňky a zhlédnout netradiční ohňovou show. 

 

 

 

První adventní týden byl na společné akce opravdu bohatý. 

3. prosince ZUŠ Morava na naší škole uspořádala pro rodiče žáků navštěvující hudební 

obory tradiční předvánoční besídku. 

 

 



ZUŠ Morava se ve spolupráci se školou zapojila i do dalších akcí. Chlapci z oboru 

dechových nástrojů pod taktovkou pana učitele Černocha zahráli v sobotu 6. prosince při 

rozsvícení vánočního stromu ve Velkém Ořechově a zpěvem program obohatily i holky  

z pěveckého sboru s paní učitelkou Rohelovou. 

 

 

V neděli 7. prosince naši žáci navštěvující ZUŠ opět vystupovali, tentokrát na 

adventním koncertu v kostele sv. Václava ve Velkém Ořechově.  

 

 

 

 

Na setkání seniorů, které se uskutečnilo 4. prosince v kulturním domě ve Velkém Ořechově, 

si naši žáci s paní učitelkami připravili pěkné vystoupení, za které se jim dostalo velké 

pochvaly. Moderování programu se profesionálně zhostila paní učitelka Balajková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu zatancovala mladší i starší děvčata z kroužku country tanců, který vede Zdeňka 

Koželuhová ve spolupráci s paní učitelkou Šturmovou. 

 

 

 

 

 



Veronika Minaříková 

zahrála skladbu na příčnou 

flétnu v doprovodu paní 

učitelky Gregorové na 

klávesy a společně s  

Natálkou Šebestovou 

zazpívaly duet. 

 

 

 

Pásmo zimních básniček a říkanek přednesli žáci  

2. a 3. ročníku, které s nimi nacvičila paní učitelka 

Mahdalová. 

 

 

Dechové nástroje zazněly v podání Jana Mikla, Martina 

Prokopa, Josefa Gregora, Romana Juříka a pana učitele 

Černocha, na kytaru zahrála Nikola Čagánková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I děvčata z kroužku břišních tanců nacvičila s paní učitelkou Balajkovou  pěknou 

choreografii a přispěla tak k pěknému programu. 

 

 
Martin Prokop zarecitoval 

vtipnou báseň  

Dopis Ježíškovi. 

 



Pozdrav Slunci....... nacvičili a předvedli prváčkové  

s paní učitelkou Šturmovou. 

 

 

 

 

Žáci 4. ročníku zatancovali v krojích na lidové písničky "Po potoce chodila" a "Sil Petr 

proso", které zazpívaly holky 7. roč. Taneční choreografii sestavila a tanec s žáky natrénovala 

paní učitelka Boďová, zpěv doprovodila na klávesy paní učitelka Gregorová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Děvčata předala babičkám a dědečkům pro 

 potěšení vyrobené přáníčko s motivem 

        stromečku seskládaného ze zelených srdíček. 

 

 

 

 

 



1. Adventní setkání - 5.12.2014 

Už je zima, už je čas- 

Mikuláši mají sraz. 

                A jeden Mikuláš,  

               přišel i k nám. 

                My pro něho něco máme, 

               my mu pěkně zazpíváme! 
 

V duchu této básničky se neslo i první naše setkání. Do školy zavítala vzácná návštěva - 

Mikuláš se svou družinou. Mikuláš zapálil první svíčku na adventním věnci a žáci si pro něj 

připravili pěkné pásmo básniček a písniček.   

 

Mik – Miku, Mik – Miku, Mikuláš, 

přišel s čertem na koláč, 

Mik – Miku, Mik – Miku, Mikuláš, 

přinesl nám zimní čas. 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 7. roč. nám připomněli i několik pranostik  

souvisejících s tímto dnem: 

 Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.  
(Barbora Lišková) 

 O svatém Mikuláši snížek často prášívá.  
(Eliška Večeřová) 

 Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. (R. Dolečková) 

 Mnoho sněhu v prosinci-mnoho ovoce a trávy. (Adéla Skybová) 

 Je-li sucho na Mikuláše, čeká nás mírná zima. (Pavel Šůstek) 

 Když na Mikuláše prší, zima hodně lidi zkruší. (Lucie Kašíková) 

 

Nezapomnělo se ani na čerty... ti touto dobou zatím jen kroužili kolem školy.  

Dominik Čagánek a Martin Prokop přednesli jednu čertovskou a všichni společně i zazpívali. 

 

  Černá Máry, skoč do jámy!   

    Kdo tam je? Čert tam je!  

     Co tam dělá? Vaří kaši! 

    Čím ji mastí? Kolomastí! 

        Čím ji jí? Lopatou! 

       Má palici chlupatou!  



Kolíbala bába čerta na pařízku dubovým, 

Hajej, dadej, můj čertíčku, však já na tě nepovím. 

 

Kolíbala bába čerta celý den a celou noc, 

když ji ruce rozbolely, přišla jiná na pomoc. 
 

Naši nejmenší prváčkové se s námi podělili také o jednu 

čertovskou říkanku: 

Ertík, Ertík, malý čertík 

přiletěl k nám komínem 

a že se ho děti lekly, 

komínem zas letěl ven. 
 

 

Andělskou část uvedla Natálka Šebestová básní, Veronika Minaříková zahrála na příčnou 

flétnu, paní učitelka Gregorová ji doprovodila na klávesy a všichni si s chutí zazpívali. 

 

 

Víte, co je paráda? 

Položit se na záda 

do bílého sněhu. 

Uvidíte andílka 

i ta jeho křidýlka 

jenom pro potěchu. 
 

 

 

 

Mikuláš se svou družinou zavítal osobně také do všech tříd, kde zhodnotil práci i chování 

žáků, šikovné pochválil, zlobivé pokáral. Každý žák byl obdarován reflexním bezpečnostním 

páskem a ovocem. 



 Mikuláši, andělé a čerti, děkujeme za návštěvu i nadílku a příští rok na shledanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Velkým překvapením bylo setkání s Mikulášem pro 

        lektorku Emmu, rodilou mluvčí, která na naší škole vyučuje       

        francouzský jazyk zájemce z  5. - 9. roč. formou   

        zájmového kroužku. Výuka probíhá v rámci realizace  

        projektu podporovaného Francouzským institutem. 



S významnými postavami předvánočního období se podrobněji seznámili žáci 2. ročníku  

v rámci výukového programu Advent ve spolupráci s Přírodovědným centrem Trnka 

Uherské Hradiště. 

Paní lektorka Lenka Pavelčíková se s dětmi nejdříve seznámila a navodila předvánoční 

atmosféru. Povídali jsme si, jak se těšíme na Vánoce a co si přejeme pod stromeček. 

     Co je to Advent? Je to období čtyř neděl do Vánoc, lidé se chystají na příchod Vánoc, mají 

si pomáhat, postit se.  

Adventní věnec vznikl v Anglii v sirotčinci. Jeden hodný ošetřovatel ho připravil pro děti, 

bylo to původně velikánské kolo zavěšené u stropu se čtyřmi svíčkami.  

     4. prosince slavíme svátek 

svaté Barbory. Poslechli jsme si 

vyprávění o sv. Barboře a 

nastrojili jsme si ji. Svatá Barbora 

vyplácí zlobivé děti a hodným 

nosí dárky, sušená jablíčka, 

hrušky, meruňky, oříšky.   

 

 

 

 
 

 

Tradiční je řezání „barborek“, tj. 

větviček nejčastěji třešňových. 

„Barborka“, která rozkvete  

o Vánocích, přináší do domu 

štěstí. 
 
Svatý Mikuláš má svátek 6. prosince, proslul svojí štědrostí 

k potřebným. V předvečer svátku chodí ve společnosti anděla a 

čerta, hodné děti dostávají sladkosti, zlobivé děti pouze uhlí a 

brambory „od čerta“. 

 
 
Také jsme měli ve třídě sv. Ambrože, ten má svátek  

7. prosince. Tento kazatel měl mnoho přátel, protože 

pomáhal chudým, rozdal všechen svůj majetek. Zlobivé děti láká na 

bonbony a pak je chytne a dá na vyučenou. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vyslechli jsme si i strašidelnou legendu o svaté Lucii, ta má svátek 13. 

prosince.   

V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“ kolem stavení a 

trestaly děti, které nedodržovaly půst. Dříve nesměly ženy a dívky 

v tento svátek prát ani příst. Děti se dozvěděly, jak je to s pranostikou 

„Lucie noci upije a dne nepřidá“.  

                                                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 



Povídali si i o štědrodenních obyčejích.V mnohých rodinách se stále dodržuje celodenní půst, 

dětem se říká, že uvidí zlaté prasátko, to zaručí hojnost a úrodu na příští rok.  
Vánoční stromeček se traduje až od 19. století. Dříve se zdobil cukrovím a ozdobami 

z přírodního materiálu. Další tradicí je nadělování dárků.  

K vánočním rostlinám patří jmelí, darované jmelí nosí štěstí.  

Ke Štědrému večeru se pojí řada tradičních obyčejů, pomocí nichž se naši předkové snažili 

odhadnout průběh nového roku. Například, že od sváteční 

večeře nikdo nesmí vstávat a odcházet, schovávání kapří 

šupiny pod talíř, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení 

pantoflem, klepání střevícem na kurník, barborky, lití olova.  

Věštění pomocí sedmi hrníčků jsme vyzkoušeli: hrníček 

s šátkem (cestování), prsten (najde partnera), uhlí (smrt), chléb 

(hojnost), mince (bohatství), dudlík (miminko), prázdný 

(vypustit bídu).  

                          
Na závěr druháci 

vyráběli svíčky ze 

včelího vosku  

a také přáníčka se 

stromečkem, 

sněhulákem nebo 

sobíky, podle toho, 

co si kdo vybral.  

 
                                                                           

 
                                                                                

2. Adventní setkání - 9.12.2014 

Setkání zahájila Deniska Vaškůjová ze 6. roč. hrou na flétnu. 

Paní ředitelka zapálila druhou svíčku na adventním věnci a žáci 4. ročníku zazpívali písničku 

"Při Vánoci", paní učitelka Boďová je doprovodila na harmoniku. 

 

 

 

 

 



Druháci a třeťáci si připravili pásmo 

veršů, říkanek a hádanek se zimní a 

předvánoční tématikou, také trochu 

zavzpomínali na Mikuláše. 

Mezi říkankami a hádankami hrála 

děvčata na flétnu písničky "Bude zima, 

bude mráz" a "Pásli ovce Valaši". 

 

Vírou a nadějí žijme svůj čas, 

  krásně žít přáním je každého z nás. 

Netřeba zlaťáků, kdo srdce máš, 

 dost už jsi bohatý, když lásku dáš. 

   Svět bude místem, kde radost je žít, 

   když se v něm budeme víc rádi mít. 
Rozloučili jsme se písničkou "Rampouch". 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Vánoční dílničky 

 

Za vánoční náladou a přitom si vyrobit jednoduché papírové ozdoby na 

stromeček nebo malou dekoraci z přírodního materiálu přišlo ve čtvrtek 

11. prosince do školy za námi na 30 dětí a rodičů. Z papírových ruliček 

umotaných z listů telefonního seznamu jsme pletli bonbóny, šišky nebo 

zvonečky. Některé maminky popustily uzdu své fantazii a vznikly další 

pěkné tvary. Z pravých borových šišek pak vznikaly ustrojené vánoční 

stromečky. A šikovný Markétčin zelený skládaný stromeček si mohly 

děti také pomalovat. 

 

          

                                                                                                          

 



V tomto týdnu od 7.12. - 12.12.2014 se zúčastnily paní učitelky J. Lišková a  

M. Gregorová studijní návštěvy v německé partnerské škole Europaschule 

Marlishausen v rámci našeho mezinárodního projektu Comenius, kde současně 

probíhal jejich Comenius Week - Týden Comenius. 

Program návštěvy nesl příznačný název "Christmas with friends" - "Weihnachten mit 

Freunden" - "Vánoce s přáteli". Veškeré aktivity i výuka ve škole se nesla v duchu 

adventního času a příprav na Vánoce. Stejně tak jako my, i němečtí žáci se každý týden 

společně setkávají ve vestibulu školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hospitací ve vyučovacích hodinách jsme si odnesly spoustu zajímavých nápadů a především 

jsme měly možnost porovnání metod, forem práce a organizace výuky v naší a německé 

škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovaly jsme ve 2., 3. a 4. ročníku. Na úvod hodiny jsme si zazpívaly společně s dětmi 

německou písničku Advent, potom jsme s pomocí obrázků a německých slov vyvodily a 

naučily děti české slovo VÁNOCE. Seznámily jsme je s českými vánočními zvyky a 

koledami. U koledy "Půjdem spolu do Betléma" předváděly hudební nástroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr hodiny patřil výrobě vánočních přáníček. Druháci tvořili přání v podobě rozkrojeného 

jablíčka, třeťáci a čtvrťáci v duchu názvu projektu nalepovali zelená srdce do tvaru vánočního 

stromečku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože se blížily Vánoce, nadělovaly jsme i dárečky a přání, které naši žáci pro své kamarády 

připravili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy z celého týdne se pak prezentovaly v tělocvičně, kdy každá třída představila, co se 

nového naučili i od zahraničních hostů, zazpívaly i paní učitelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program společenského večera spočíval v prezentaci 

vánočních zvyků zastoupených zemí a zpěvu tradičních 

koled. Hovořily jsme o krájení jablíček i pouštění 

ořechových lodiček. Pro tuto příležitost jsme připravily šest 

lodiček s vlajkami partnerských zemí projektu, nechaly je 

plout a předpověděly, že všechny země budou pokračovat v 

dalším projektu, protože se žádná 

nepřevrhla ani nepotopila.  

Na připravený stromeček každá 

země zavěsila ozdobu, a 

tak jídelnu zdobil krásný 

Comenius strom, který 

pan starosta slavnostně 

rozsvítil. 

 

 

 

 

 

3. Adventní setkání - 16.12.2014 
 

Vánoční atmosférou a zážitky z Německa bylo 

ovlivněno třetí společné setkání.  

Na úvod zazněla německá adventní píseň: 

 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.   

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. 

Dann steht das Christkind vor der Tür. 

 
Zaposlouchali jsme se do německé písně o pečení vánočního cukroví In der 

Weihnachtsbackerei od autora R.Zuckowski. 

 

 

D. Bednařík a J. Mahďáková zarecitovali básničky.  

N. Šebestová popsala vánoční zvyk "krájení 

jablíčka". 

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 

maminka u stolu jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, 

co byla schovaná v červeném jablíčku. 

 

 
Po štědrovečerní večeři se rozkrajovala jablka příčně na poloviny. Jestliže se uvnitř objevila 

čistá hvězdička, dotyčnému přálo v příštím roce zdraví a štěstí. Když se ukázal kříž z jadérek 

nebo červivý střed jablka, znamenalo to předzvěst nemoci či smrti. 



Další verše v podání druháčků. 

S „pouštěním lodiček“ seznámila V. Minaříková.  

Pouštění lodiček byl dosti rozšířený zvyk. Do 

rozpůlených ořechových skořápek se přilepila voskem 

malá svíčka a zapálila se. Pak ji majitel položil na hladinu 

vody v lavoru. A co mohly lodičky prozradit o příštím 

roce? Pokud se všechny lodičky seskupily do kruhu, znamenalo to bezproblémové soužití 

v rodině, úctu a toleranci. Ocitla-li se jedna lodička uprostřed ostatních, tak její majitel 

potřebuje ochranu a pomoc. Když jedna lodička zůstane mimo kruh ostatních, znamená to, že 

její majitel opustí v příštím roce rodinu. Zůstane-li lodička stát u břehu, nečekají majitele 

žádné změny. Ihned potopená lodička signalizuje, že snaha zlepšit majitelovu situaci bude 

marná. Když se lodička potopí až po chvíli - veškeré snažení se přes dobrý začátek mine 

účinkem. 

 

S písničkou Prosinec od Z. Svěráka a  

J. Uhlíře vystoupili žáci 3. a 4. roč. S dětmi 

nacvičila paní učitelka Bednaříková a 

Boďová.  

 

 

Nadešel čas na předání dárků a přání našim žákům od jejich kamarádů z ciziny. Také jsme 

na vánoční stromeček na chodbě zavěsili vánoční stuhu vyrobenou během hospitace  

ve 4. třídě s podpisy žáků. 

 

Závěr setkání patřil žákům 7. roč., kteří zazpívali španělskou píseň  "Feliz navidad". 

Feliz navidad, 

Feliz navidad, 

Feliz navidad, 

prospero año y felicidad. 

 

I (we) want to wish you a merry Christmas. 

I (we) want to wish you a merry Christmas. 

I (we) want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. 



Roku 1970, pravděpodobně v očekávání 

nejkrásnějších svátků v roce, zpěvák José Feliciano 

zhudebnil tradiční vánoční a novoroční pozdravy, 

které z celého srdce přejí šťastné Vánoce, úspěšný 

nový rok a hodně radosti. Stvořil tak jednu z 

nejznámějších vánočních písní všech dob. Vlastně 

jde spíš o jednoduchý popěvek ve španělštině a 

angličtině, bez kterého si ovšem lidé v USA, 

Kanadě a španělsky mluvících zemích nedovedou 

své Vánoce představit. 

 

Písnička má velmi "chytlavou" melodii, a tak se k sedmákům přidali i ostatní žáci a závěr 

našeho setkání byl opravdu "happy".  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

V posledním předvánočním týdnu čekal na žáky 6. třídy zajímavý   program. V úterý 15. 12. 

se vypravili na besedu o Jaroslavu Foglarovi do Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 

potom prošli adventní trhy na Masarykově náměstí a celou návštěvu završili ve Slováckém 

muzeu v Uherském Hradišti, kde si mohli vyrobit vánoční ozdoby a jiné dekorace a také si 

pochutnat na klasickém českém vánočním cukroví. 

V knihovně se dozvěděli zajímavé informace o životě českého spisovatele pro děti a mládež, 

paní knihovnice jim promítala videa, která byla natočena podle jeho knih, nebo jim předčítala 

z knih přímo. Také se seznámili s dějinami budovy, v níž se dnešní knihovna nachází, neboť 

dříve to byla židovská synagoga.  

Po vyčerpávajícím nasycení ducha následovalo také nasycení těla. Adventní trhy na náměstí 

k tomu doslova vybízely. K ochutnání se zde prodávaly bramboráky, bramborové spirály, 

klobásky, párky, medovníky, trdelník nebo teplá kukuřice a dětský punč. Kromě jídla žáci na 

trzích mohli dokoupit vánoční dárečky, které byly ukázkou tradiční rukodělné výroby.  

V závěru na nás čekalo vyhřáté Slovácké muzeum s předvánočními dílničkami, kde se naši 

šesťáci s nadšením pustili do práce na vánočních přáních, ozdobách na stromeček a dalších 

vánočních dekoracích.  

 

 

 

 

 

 



Do Uherského Hradiště se vydali i osmáci. Čekal je obdobný program.V knihovně se 

dozvěděli, jaký je rozdíl mezi literaturou fantasy a scifi. Seznámili se s nejznámějšími 

spisovateli a spisovatelkami, kteří se fantasy literatuře věnují. Mezi klasiky tohoto žánru patří 

J. K. Rowlingová, J. R. R. Tolkien, Christopher Paolini nebo Darren Shann. Že tato literatura 

není cizí ani novým českým spisovatelkám, mohli poznat v úryvcích z děl Michaely Burdové, 

Renáty Štulcové, Sandy Vebrové nebo Ivy Hlaváčkové. 

 

 

 

 

 

4. Adventní setkání - 19.12.2014 

 
Vánoce už jsou opravdu za dveřmi a my jsme se poslední školní den v roce 2014 opět všichni 

společně sešli na chodbě školy. Pozvání paní ředitelky přijal i pan starosta Ing. Radek 

Chmela, který se s námi naladil na blížící se svátky. 

 

 

V úvodu zazněla moravská lidová 

koleda z Kopanic "Co sa stalo, 

přihodilo", kterou zazpívali kluci a 

holky z pěveckého sboru,  

N. Šebestová doprovázela na 

klávesy,  

N. Semelová na zobcovou flétnu.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Čtvrtou, poslední svíčku zapálil pan starosta a popřál žákům  

i vyučujícím k nadcházejícím svátkům. 

 

Na pomyslné jeviště už se pomalu připravovaly děti z dramatického 

kroužku, které pod vedením paní učitelky M. Blahové nastudovaly 

divadelní hru "Narození Ježíška". Hrou se prolínaly známé české 

koledy, které si všichni v doprovodu kláves od srdce zazpívali. 

 

 

 

Vypravěč:  Kdysi dávno, už je to více než 2000 let, se vydali Josef a 

Marie do města Betléma. Císař, který jim tehdy vládl, vydal rozkaz, 

že se musí spočítat všichni obyvatelé. Každý musel jít do města, 

z něhož pochází jeho rod. 

Druhý anděl: Haló, lidé, slyšte moje slova, nesu rozkaz od císaře 

z Říma. Dříve než uběhne zima, má se sčítat všechen lid, v rodném 

městě se přihlásit.  

 

Obraz 1 – Ve městě Betlémě 
Všichni - zpěv:  Byla cesta, byla ušlapaná. Kdo ji šlapal, kdo ji 

šlapal? Matka Krista Pána.  

Marie: To byla ale dlouhá cesta. Už mne moc bolí nohy. Nemohli 

bychom si už odpočinout? 

Josef:  Tady si odpočineme a do města se půjdeme přihlásit až ráno. 

Je tady jeden malý pěkný chlév.  

Maria: Tady nám bude dobře. Děkuji Ti, Josefe.  

Vypravěč: Josef s Marií šli spát a s nimi usnula i zvířátka, která je 

zahřívala. V noci se Marii narodil chlapeček Ježíšek. 

První anděl:   Pomůžeme Marii a řekneme zvířátkům, aby Ježíška 

zahřívala. 

Druhý anděl: A já sem připevním hvězdu, aby se všichni dozvěděli o narození Ježíška.  

Všichni – zpěv:  Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je 

pilně a neomylně, rozjímejte. 

 

Obraz 2 – U pastýřů 

Vypravěč:  V noci nad Betlémem zazářila na obloze velká jasná hvězda, aby oznámila všem 

lidem, že se narodil Ježíšek. Nedaleko pásli pastýři ovce. Náhle uviděli velikou hvězdu a 

anděla, který jim řekl:  

První anděl:   Pospěště si, pastýři, běžte rychle do Betléma! Narodil se Ježíšek. 

Druhý anděl: Vezměte  každý, co kdo má, a ať vůbec nemešká.  

Všichni – zpěv: Pásli ovce Valaši při  betlémském  salaši, Hajdom, 

dajdom, tydlidom, hajdom,dajdom,tydlidom. Anděl se jim ukázal, 

do Betléma jít kázal. Hajdom, dajdom, tydlidom, 

hajdom,dajdom,tydlidom.  

Vypravěč: Když anděl zmizel, pastýři to pověděli ostatním lidem. 

První pastýřka: Pojďme všichni do Betléma k Ježíškovi! Přineseme 

mu dárky. 

sólový zpěv – Já bych rád k Betlému – kytara Adriana Sedláčková 

První pastýřka:    Já mu nesu ovečku, aby ho zahřívala.  



Druhá pastýřka:  Já mu nesu mlíčko a kousek sýra, aby už neměl hlad.  

Třetí pastýř: A já mu nesu jablíčka, aby měl tak červená líčka.  

Vypravěč: A tak nikdo nemeškal a všichni se vydali za Ježíškem.  

Všichni – zpěv: Půjdem spolu do Betléma, duj-daj, duj-daj, duj-daj, dá. Ježíšku, panáčku, já tě 

budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 

Vypravěč:  Poutníci přišli do Betléma k jeskyni, obdarovali Ježíška. Každý mu dal, co měl 

právě doma.  

 

Obraz 3 – V jeskyni u Ježíška 

Všichni – zpěv: Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu 

Jezulátku, v Betlému dnes narozenému.   

První anděl: Pořád je to málo lidí, kteří vědí, co důležitého se stalo. 

Neměli bychom to říci více lidem? 

Druhý anděl: Asi by to měli vědět i nějací panovníci. Na Východě 

znám takové 3, kteří hledají v mapách hvězdné oblohy. Těm to 

oznámíme.  

Všichni – zpěv:  My tři králové jdeme k vám, štěstí a zdraví 

vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli 

zdaleka.  

Kašpar: Já jsem král Kašpar a tady ti, Ježíšku, nesu voňavé bylinky. 

Ať tě vyléčí z každé nemoci. 

 Melichar:  Já jsem král Melichar a tobě, Ježíšku, dávám vzácný 

olej. Je to znamení pro krále a panovníky.  

 Baltazar: A já, král Baltazar, ti dávám tuto truhličku zlata. Ať v ní 

niky neubývá peněz po celý Tvůj život. 

Vypravěč: A tak se všichni radovali z toho, že se narodil Ježíšek. 

Z Ježíška časem vyrostl moudrý muž, který lidi učil, aby se k sobě 

chovali lépe a snažili se žít v míru a přátelství. My na jeho památku 

slavíme o Vánocích den, kdy se narodil – Štědrý večer. Vzájemně 

si dáváme dárečky a zpíváme krásné koledy.  

Všichni – zpěv: Štědrý večer nastal, Štědrý večer nastal, koledu 

přichystal, koledu přichystal. Panímámo, vstaňte, panímámo, 

vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte. Panímáma vstala, 

panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.   

 

         

 

 

Osoby a obsazení: 

Vypravěč – Eliška Slováková 

Marie – Terezka Kopečková 

Josef – Milan Kieryk 

První anděl – Dominik Bednařík 

Druhý anděl – Anetka Hanáčková 

První pastýřka – Rozálie Kaňová 

Druhá pastýřka – Agátka Kubicová 

Třetí pastýř – Marek Slovák 

Kašpar – Milan Kieryk 

Melichar – Terezka Kopečková 

Baltazar – Marek Slovák 



Martin Gregor na tenor zahrál melodii, se kterou na Štědrý večer 

obcházel obecní pastýř vesnici a před každým domem zatroubil.  

 
 

Paní ředitelka zakončila 

poslední setkání přáním 

radostných Vánoc a všeho 

dobrého do nového roku. 

 

 

 
Po písničce Rolničky odcházeli žáci do tříd, kde měli 

připravené třídní vánoční besídky. 

 

Střípky z třídních besídek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vánoční hra" je jednou z aktivit projektu Comenius. Zapojili se do ní žáci 5. ročníku a 

zahráli si ji i děti ve všech našich partnerských školách v zahraničí.  

Pravidla hry jsou velmi jednoduchá. Na začátku hry každý dostane zabalený dárek. Hází se 

kostkou a dle čísla dárečky kolují mezi hráči. Např. při č. 1 se posune dárek sousedovi 

vpravo, č. 2 vlevo, č. 6 si házející vymění dárek se spoluhráčem. Po uplynutí časového limitu 

zůstává každému dárek, který má právě u sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve výtvarné výchově vyrobily paní učitelky na 1.st. a paní ředitelka na 2.st. vánoční přání 

pro kamarády, se kterými si dopisujeme. Dle zpětných odpovědí se přáníčka moc a moc líbila 

a udělala radost. 

 

 

 

Prváčkové zaslali přáníčka 

do Portugalska. Přibalili 

ještě společnou práci - 

papírového draka se jmény a 

dopisy s obrázky o sobě a 

své rodině. 

 

 

 

 2. roč. - Německo         3. roč. - Itálie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. roč. - Švédsko      5. roč. - Švédsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              7., 8. roč. - Itálie           přání pro školy 

 

 

 

 

 

 

 



Předvánoční čas ve školní družině 

     To, že předvánoční čas patří k nejkrásnějšímu období v roce, 

ví moc dobře i děti ze školní družiny. Předvánoční období  

jsme si společně užívali naplno a zpříjemňovali si tak dobu plnou 

očekávání na Vánoce. Toto období by mělo být vnímáno,  

jako symbolické zastavení od celoročního shonu, přesto děti ve 

školní družině, měly plné ruce práce.  

     Adventní čas začal ve školní družině výzdobou třídy a oken. 

Každé z dětí si vyrobilo svůj adventní kalendář, velkého 

sněhuláka. Tady bych se ráda zmínila o úspěchu, kdy Krajská 

knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlásila výtvarnou soutěž a 

Anička Zábojníková, žákyně 1. ročníku, se do soutěže soukromě zapojila právě s vyrobeným 

sněhulákem ve školní družině a získala krásné 1. místo. Tímto Aničce ještě jednou 

blahopřejeme.  

     Společně jsme zapalovali svíčku na adventním věnečku, který jsme ve třídě měli, a 

navazovali tím na pravidelné adventní setkávání celé školy. 

Nezapomněl na nás ani Mikuláš. Přinesl dětem spoustu nových, především vzdělávacích a 

naučných her.  

      Dále děti vyráběly vánoční přání na mikulášské setkání pro seniory a dárečky pro své 

nejbližší. Největší úspěch mimo jiné měly ručně malované hrníčky. Děti si vyzkoušely další 

z výtvarných technik, malování na porcelán. Musím uznat, že se jim hrníčky velmi podařily. 

Co hrníček, to originál.  

Již tradicí jsou na naší škole vánoční dílničky, zpěv a poslech vánočních koled. Nechyběla 

ani ochutnávka přineseného vánočního cukroví a „Dárek pro kamaráda“ (výměna dárečků 

formou losování). Poslední den před vánočními prázdninami jsme si zpestřili pobyt ve školní 

družině hudební pohádkou Tři bratři od Zdeňka Svěráka, společně si popřáli šťastné, 

spokojené Vánoce a v dobré náladě se rozešli do svých domovů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tříkrálové setkání - 6.1.2015 

Na prahu nového roku 2015 zavítala do naší 

školy vzácná návštěva - Tři králové a při této 

příležitosti jsme se všichni sešli na chodbě, abychom je 

společně pozdravili. 

Přicházeli za doprovodu písně My tři králové jdeme 

k vám. 
 

M. Večeřová nám přečetla o Třech králích také pěkný 

příběh. 

Adriana Sedláčková zazpívala a zahrála na kytaru písničku Zimní 

království.  

 

Prváčkové přednesli básničku a na ukázku přinesli i několik knih, ve 

kterých jsou Tří králové různě vyobrazeni. 

       Na Tři krále za vesnicí 
       bloudí sněhem koledníci. 
       Šlapy- šlapy, šlápoty, 
       pletou se jim do noty. 

 
                   Ťuky-ťuky, už tu jsou, 
                  štěstí, zdraví vinšujou. 

. 

 
Hrou na tenor ztvárnil Martin Gregor betlémskou hvězdu. 

 

Mudrcové nám všem také popřáli: 

  

 

V novém roce 

vinšujem vám nastokrát 
teplé slunce nad domovem 

pohodu a dobro kolem 
a co víc Vám můžem přát? 

Aby štěstí, zdraví bylo akorát! 
 

Při odchodu napsali Tři králové 

křídou K+M+B a letopočet 2015. 

" Kristus nechť požehná tento 

příbytek". Smyslem je předat 

požehnání všem domům a lidem, 

kteří v nich přebývají.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastné vykročení do nového roku, 

hodně zdraví, spokojenosti, 

pohody, 

 osobních i pracovních úspěchů 

  přeje všem žákům, 

zaměstnancům a rodičům  

vedení školy  
 


