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1. Adventní setkání - 3.12.2013 
 

První adventní svíčku zapálila paní ředitelka za účasti všech žáků a 
vyučujících na chodbě školy v úterý 3.12.2013. Tak jak při našich 
společných setkáních bývá zvykem, zapálení svíčky bylo vždy 
doplněno pěkným kulturním vystoupením našich žáků pod 
vedením paní učitelky M. Gregorové. 

 

"Kouzelný podzim už vytáhl své 
barevné trumfy. Hýřivé barvy, 
kterými nás příroda udivovala, se 
pomalu vytrácejí pod bělostným pápěřím prvních sněhových 
vloček. Dny jsou stále kratší a země nás zahaluje do temného 
roucha dlouhých nocí. Přichází období zimy. Nastává čas, 
kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na 
kabátě."  

Těmito slovy zahájila program Dominika Páterová ze 6.roč.   

 

Následovala píseň Zima, zima tu je s hudebním 
doprovodem. Na klávesy hrál Martin Gregor (7. roč.) a na 
příčnou flétnu Veronika Minaříková (6. roč.).  

Natálka Šebestová (6. roč.) připomněla základní 
informace o adventním období. 

Slovo „advent“ je latinské a znamená „příchod“. Příchod 
koho nebo čeho? Podstata adventu vychází z křesťanské 
filosofie. Věřící lid se v tomto čase připravoval a očekával příchod (narození) Spasitele. 
Křesťané se na jeho příchod připravovali zbožným rozjímáním v kostelech a dodržováním 
půstu, tzn. střídmosti v jídle, pití a zábavách. Každý den ráno se sloužily mše, na nichž se 
zpívaly „roráty“. 

Každoročně adventní období vrcholí 24. prosince na Štědrý den, kdy se narodil Ježíš. 
Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je pohyblivý (nejméně 22 dní a nejvíce 28 dní), 
protože začíná v neděli, která je nejblíže ke svátku svatého Ondřeje - 30. listopadu. 

Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je „železná“, druhá „bronzová“, 
třetí se nazývá „stříbrná“ a poslední „zlatá“ je nejblíže Štědrému dni. 

 

Od Adély Skybové (6. roč.) jsme si poslechli i pranostiky 
vážící se k prosinci.  

Když první adventní neděli nastane široko daleko krutá 
zima, potrvá čtyři neděle. 



Je-li první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati. 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

Studený prosinec - brzké jaro. 

Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou. 

Písničku Chumelí se, chumelí doprovodil na klávesy opět M. Gregor a na příčnou flétnu 
Veronika Minaříková. 

Zaznělo i několik básniček v podání žáků 4. roč. - Adély Páterové, Zuzany Liškové a Jakuba 
Minaříka. 

Vločka 
O zem něco zazvonilo 
Co to jenom, co to bylo? 
Už to vidím: přece vločka, 
Krásná, bílá jako kočka! 
Není jedna, ani pět, 
Ale je jich celý svět. 
Už je večer, já jdu spát, 
Ve snu vločky počítat. 
 

Prosinec 
Jiří V. Svoboda 
V prosinci prosí 
o drobky kosi. 
o drobky prosí 
kosi bosí… 
To protože někde pod sněhem 
jsou zaklety 
žížaly, 
jejich letní špagety.   
 

Bílá noc 
Jindřich Balík 
Sníh se sype potichoučku 
na dům, 
na dvůr, 
na kočku… 
Sníh se sype jako cukr 
na mandlovou vánočku. 
Začla tichá bílá noc- 
už je pár dní do Vánoc.   
 

Vystoupení zpestřil sólovým zpěvem Martin Prokop (6. roč.) písničkou Postavil jsem 
sněhuláka,  na klávesy hrála M. Gregorová. 



V sobotu 30. listopadu slavil svátek svatý Ondřej. O 
tomto svátku povyprávěla Eliška Večeřová (6. roč.). 
K tomuto dni se váží různé magické praktiky, které však 
s tímto světcem nemají mnoho společného. Byl 
považován za ochránce a patrona zamilovaných, zvláště 
pak nevěst. Snad proto svobodná děvčata praktikovala 
různé věštby a hádání na milého. 
Tradovala se pověra o tom, co se komu v tuto noc zdá, to 
se určitě splní. 
Podle jiné pověry si svobodné děvče napsalo na sedm lístků jména sedmi chlapců a večer je 
dalo pod polštář. Ráno pak bez rozmyšlení vytáhlo jeden lístek a jméno, které na něm bylo 
napsáno, patřilo chlapci, který děvčeti měl být přisouzen. 
Večer v tento den se nezadané dívky scházely, na ošatkách točily šátky a říkaly: 
 

„Milý svatý Ondřeji, 
prosím tebe potají, 

aby se mi ve snu zjevil ten, 
  který je mně za muže usouzen.“ 

 

Veronika Minaříková zahrála sólo na příčnou flétnu skladbu 
Menuet. 
 
 
 
Připomněli jsme si i svátek svaté Barbory. V tento večer se vydávaly bíle oblečené postavy 
Barbor na obchůzku. V některých krajích nadělovaly hodným dětem jablíčko, ořechy a 
cukroví. Na zlobivé děti hrozily metlou a strašily je, že si pro ně přijde čert. Než vešly do 
místnosti, šlehaly metlou na okno a zvonily. 
Na svátek Barbory si uřežte třešňové větvičky a v teple vám do Vánoc rozkvetou. 

I mezi nás zavítala svatá Barbora v podání Barbory Liškové (6. roč.): 

 „ Já svatá Barbora 
přišla jsem k vám do dvora.   
Kdepak jsou ty hodné děti? 
Ty já pěkně pohladím! 
Kdepak jsou ty neposluchy, 
ty já metlou vyplatím!“  
 
 

 

 

 

 

 

Na závěr naši hudebníci Martin a Veronika zahráli písničku Bude zima, bude mráz. 



Mikulášské setkání – 6. 12. 2013 

Mikulášské setkání jsme v pátek 6.prosince zahájili 
přivítáním vzácné návštěvy - svatého Mikuláše v 
doprovodu krásného anděla a písničkou:  

Mik – Miku, Mik – Miku, Mikuláš přišel s čertem na koláč, 
Mik – Miku, Mik – Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas. 
 

I tentokrát si naši žáci připravili pro hosta a své spolužáky 
pásmo básniček a písniček s touto tématikou. 
 
Až přijde Mikuláš, řeknu mu Otčenáš, 
nastavím košíček, on mi dá jablíček 
a já mu zazpívám jako ten slavíček. 
Přijde-li do chaty s metličkou rohatý, 
schovám si hlavičku v proutěném košíčku, 
nedám mu jablíčko, ani svou dušičku. 
 
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška tašku, 
pojďme mi ju hledat 
svatý Mikulášku. 
 

K Mikulášské družině patří i čerti, a tak jsme v básničce a písničce nezapomněli ani na ně: 

Čert sedí na silnici, 
čáry máry čaruje.  
Čeňka chytil za čepici,  
Čeněk bručí, hudruje.   
Čerte, čerte, čertíku, 
černá kočka na mlíku, 
čaruj, čaruj, vyčaruj mi 
čokoládu z perníku. 
 
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. 
 

A ještě něco pro anděla: 

Vzduch je plný andělíčků,   
třpytí se a křídly šumí,  
každý zpívá haleluja, 
krásně, jak jen anděl umí. 
 



Rozloučili jsme se písničkou Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý,  
                                                projedem se na saních, máme dlouhou chvíli. 
 

Potom už se svatý Mikuláš v doprovodu své družiny vydal na obchůzku školy a zavítal do 
jednotlivých tříd. Šikovné žáky pochválil, zlobivé trochu pokáral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Adventní setkání - 10.12.2013 
 
Radmila Dolečková (6. roč.) zahájila naše další 
setkání a paní ředitelka zapálila 2. adventní svíčku na 
adventním věnci. Nutno podotknout, že adventní 
věnec vyrobili žáci 7. roč. společně s paní učitelkou 
M. Balajkovou jako jeden z výstupů v projektu 
Comenius, kdy jsme měli za úkol zhotovit vánoční 
dekorace z přírodních materiálů.  
 
Prosincové dny se podobají trpaslíkům. Ve srovnání se dny ostatních měsíců jsou opravdu 
nejmenší. Obklopují je noci, které jsou naopak nejdelší v roce. V dávných dobách byly dlouhé 
večery plné očekávání a tajemna, protože adventní čas se hemžil množstvím tajemných 
bytostí. Za těchto dlouhých zimních večerů se hodně zpívalo, vyprávělo a dralo peří.  
 

 
 
Adriana Sedláčková (8. roč.) velmi pěkně zazpívala a 
zahrála na kytaru písničku Vánoce bílý od Lucie 
Vondráčkové.  
 
 
Pavel Šůstek (6. roč.) nám povyprávěl o Ambroži, 
další postavě adventního období. Když zalistujeme 
v kalendáři, zjistíme, že v sobotu 7. prosince měl 
svátek Ambrož. Je to tajemná postava. Tento vysoký 
muž oblečený do dlouhé bílé košile s nápadnou černou 

čepicí, rukavicemi a metlou polepenou papírem rozhazoval za smrákání cukrovinky. Děti, 
které přilákal na sladkosti, potom proháněl po návsi koštětem. 
Ambrož v podání Dominika Čagánka (6. roč.) přišel i mezi nás, lákal děti na cukrovinky a 
potom je prohnal koštětem.     
 

 

Dále zazněla skladba Sarabanda  od J. S. Bacha - na klávesy zahrál sólo Martin Gregor. 



V tomto týdnu jsme si připomněli ještě svátek svaté Lucie, který 
připadá na 13. prosince. Zajímavé je, že její jméno pochází 
z latinského LUX – tedy světlo. 
 
Slova se ujala Lucie Kašíková (6. roč.):  
Podle krajových zvyklostí byly různě nastrojeny. Nejčastěji byly 
„Lucky“ nebo „Lucy“, jak se jim říkalo, oděny od hlavy až k patě 
do bílých plachet a na obličeji měly strašidelnou masku s klapajícím 
velikým zobákem. Jinde byly bez masek a namísto toho měly 
zamoučený obličej. Když přišly do domu, většinou mlčely a jejich 
vystupování mělo podobu pantomimy. 
Protože v tu dobu byly Vánoce již za dveřmi, chodily „Lucy“ 
kontrolovat hospodyně, jak mají uklizeno. V ruce držely peroutky z husích brk či metlu nebo 
štětku a ometaly všechny kouty, vymetaly prach, ale i všechno zlé. 
V tento den bylo zakázáno příst len a drát peří. Kterou hospodyni „Lucky“ načapaly při této 
práci, potrestaly ji tak, že jí sebraly kužel a rozfoukaly všechno peří po světnici.   
Byla však také symbolem čistoty – a tak si hned po jejím svátku připomeňme, že je nejvyšší 
čas začít s vánočním úklidem!         
 

Klára Navrátilová (7. roč.) zahrála na housle Koncert G dur od  Antonia Vivaldiho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ještě zpět ke svaté Lucii a několik pranostik, se kterými nás seznámila Eliška Večeřová 
(6.roč.): 
 
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu. 
Na svatou Lucii jasný den – urodí se konopí a len.   
 
Písničku Rampouch doprovodila na klávesy Martina Gregorová a na příčnou flétnu Veronika 
Minaříková.  



VÁNOČNÍ DÍLNY   12. PROSINCE 2013 

     Ve spolupráci s maminkami paní Ivetou Gajdůškovou a paní Ludmilou Juříkovou se 
uskutečnily na zámečku už tradiční vánoční dílny. Tentokrát si mohly děti  ozdobit krásně 
napečené perníčky od paní Juříkové nebo vyrobit z pedigu ozdobné rybičky pod vedením 
paní Gajdůškové. Rodiče, kteří s dětmi přišli, se také s chutí zapojili.  

            Oběma maminkám patří velké poděkování za ochotnou spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 

                                                                

                                                 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



3. Adventní setkání - 17.12.2013 

 
Na úvod Natálie Šebestová (6. roč.) řekla pár 
informací o adventním věnci.   
Základním prvkem tradičního adventního věnce jsou 
čtyři svíčky symbolizující čtyři adventní neděle. Na 
„ železnou „ neděli se na chvíli rozsvítí první svíčka, 
na „bronzovou“  se přidá druhá, na „ stříbrnou „ 
třetí“. Na „zlatou" neděli svítí všechny čtyři svíčky.  
Svíčky by správně měly mít fialovou barvu, protože 
je to podle církevních předpisů barva adventu. 
V současné době se ale používají různé barvy, 
v oblibě je zejména červená. 
 
Pojďme a zapalme si společně třetí z nich.  
 

 

 

 

Zaznělo sólo na zobcovou flétnu - renesanční tanec v podání 
Denisy Vaškůjové (5.roč.), na klávesy doprovodila M.Gregorová. 

A ještě se vrátíme k adventnímu věnci, tentokrát něco z historie 
řekla Eliška Večeřová. 

První adventní věnec vyrobil pravděpodobně jeden německý 
teolog pro své děti, aby zamezil jejich neustálému vyptávání, kolik 

že to ještě času zbývá do Vánoc. Z tohoto důvodu vytvořil dřevěný věnec s 19 malými 
červenými a 4 velkými bílými svíčkami, které se postupně zapalovaly – červené každý den, bílé 
každou neděli. Od té doby prodělala podoba adventního věnce mnoho úprav, dřevo nahradily 
zelené větvičky s jehličím jako symbol života a naděje. Z úsporných důvodů se nakonec počet 
svíček snížil na 4.   ,  
 

Do programu se zapojili i naši nejmladší žáci z 
1. stupně se svými básničkami. 
 
Prvňáčci přednesli báseň Vločky a  
Sněží, sněží.   

 
Žáci 2. a 3. roč. zarecitovali básničku 
Sněhulák. 
 
 
 



Než přišla řada na další básničky, Lucie Lišková 
(9. roč.) zahrála na klávesy známou skladbu 
Popelka. 
 

A už recitují žáci 4. roč. – báseň Už sněží od 
autora Jindřicha Balíka. 

 

Do celého programu krásně zapadla vánoční koleda Hříbě s rolničkou, kterou zazpívala a na 
kytaru zahrála Adriana Sedláčková (8. roč.). 

K adventu neodmyslitelně patří i adventní kalendář. 
Smyslem adventního kalendáře je hravou formou přiblížit dětem pojem času, jak daleko nebo 
blízko je Štědrý den. Společným znakem je dvacet čtyři dílků, z nichž každý symbolizuje jeden 
den od 1. prosince. Různými způsoby (např. odkrýváním, obracením, odstřižením, ujídáním…) 
děti tyto dílky „likvidují“ a mají tak přehled o tom, kdy už přijde Ježíšek. 
 

Natálie Horenská (5.roč.) zahrála na zobcovou 
flétnu skladbu Princ hledá Popelku.   

Závěrem jsme si připomněli i skladatelskou činnost 
pana Libora Myslivečka, který na škole dlouhou 
dobu působil a který je spojen se skupinou Fleret.  
Z jejich repertoáru zazněla společně písnička 
Zafúkané. 
 



 
4. Adventní setkání - 20.12.2013 
 
Jsme velmi rádi, že na naše poslední adventní setkání přijali pozvání paní ředitelky pan 
starosta Ing. Miroslav Majíček a pan farář P. Martin Vévoda, se kterými jsme mohli společně 
prožít pěkné předvánoční dopoledne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koledu Nesem Vám noviny zahrála na 
housle Klára Navrátilová (7. roč.), klávesy 
Martina Gregorová.   
 
Dominika Páterová (6. roč.) pronesla pár 
slov k vánočním svátkům: 
Jak ten čas běží. Vánoce se nezadržitelně 
blíží a všichni se na ně těšíme. Budou 
prázdniny, spousta krásných pohádek 
v televizi, snad i sníh, ale hlavně dárky, 
dárečky, kterých se už teď nemůžeme 
dočkat. Už aby Ježíšek zazvonil. Ale jak on 
to na celém světě stíhá? Pojďme se tedy 
v dnešním vyprávění podívat, jak takové Vánoce vypadají za našimi hranicemi.  
 
 
 
Koledu Jak si krásné neviňátko zahrály 
na zobcové flétny Adéla Páterová (4. roč.) 
a Natálka Horenská (5. roč.). 
 
 
 
 
 



Veronika Minaříková (6. roč.) nás seznámila, kdo naděluje dárky ve světě, jaké jsou 
odlišnosti.  
Našeho Ježíška známe, víme, kdy naděluje a každý máme o něm svou představu. U našich 
sousedů v Rakousku je to téměř stejné jako u nás. Ovšem v dalším německy mluvícím státě – 
v Německu jsou mezi severem a jihem země značné rozdíly. Na jihu v největší spolkové zemi 
Bavorsko je to stejné jako u nás, ale na štědrovečerní večeři si Němci k bramborovému salátu 
dají klidně vepřový řízek nebo klobásu. V severní části země dětem naděluje Weihnachtsman 
v dlouhém plášti s kapucí. Nepleťte si ho ale se Santa Clausem, v překladu je to vánoční muž. 
Dále na sever od Německa ve Švédsku naděluje dědeček Jultomten.  
 
Adriana Sedláčková (8. roč.) zazpívala nádhernou vánoční píseň ze 17. století  Adeste 
fideles a sama se doprovodila na kytaru. 
 
Lucie Kašíková pokračuje v povídání o nadělování dárků. 
Kdo se učí anglicky, zase ví, že ve Velké Británii a dalších anglosaských zemích naděluje 
Santa Claus. Vánoční svátky u nich začínají už na Mikuláše. Vrcholem je 25. prosinec – den, 
kdy děti po probuzení nacházejí v červených ponožkách dárky od Santa Clause. Celá rodina 
se pak v poledne sejde na nadívaným krocanem a švestkovým pudinkem. Je to trochu jiný 
pudink, než jak jsme zvyklí u nás. Je to podivná směs oříšků, rumu, citrónu a dalších 
ingrediencí. Velmi podobné je to i v USA.  
 
Chtíc, aby spal zahrála Klára Navrátilová na housle. 
 
Na jih od naší země v Itálii naděluje stará čarodějnice Befana. Ve srovnání s našimi 
Vánocemi jsou jejich velmi odbyté. Děti dostávají dárky na první svátek vánoční ráno. Oslava 
probíhá jen schůzkou s přáteli a dokonce nepečou ani cukroví.  
 
Jaké koledy a vánoční písně se vlastně hrají a zpívají 
v jednotlivých zemích, které jsme před chvílí 
vzpomínali? Společně jsme si poslechli typické 
vánoční písně našich partnerských zemí z projektu 
Comenius - Německo, Itálie, Polsko, Švédsko, 
Portugalsko. 
       
   
Zazpívali jsme i jednu typicky anglickou - We wish 
you  a Merry Christmas.   
 

 
 
 
 
Říká se, všude dobře, doma nejlépe. 
Vraťme se tedy pod ten náš vánoční 
strom, kde si spolu zazpívali další 

známé české koledy, např.  
Půjdem spolu do Betléma. 

 
 



Martin Prokop (6. roč.) zarecitoval vtipnou 
básničku Dopis Ježíškovi.  
 
Následovala koleda Štědrej večer nastal s 
hudebním doprovodem na klávesy paní učitelky 
M. Gregorové. 

 
 
 
 
 
 
K štědrovečerním tradicím patřilo i tzv. troubení. 
Na Štědrý večer s touto melodií obcházel obecní 
pastýř vesnici a před každým domem zatroubil. 
Jak se dříve troubívalo, nám předvedl sólem na 
tenor Martin Gregor (7. roč.).   

 

 

 
 
K velmi oblíbeným vánočním písničkám patří 
Rolničky – americká lidová koleda Jingle bells a 
Vánoce, vánoce přicházejí, které si velmi 
zvesela zazpívali všichni žáci. 
 
 

 
 
 
 
 
Znovu vzpomeneme na naše přátele z projektu Comenius, tentokrát jsme se 
zaposlouchali do  koledy Tichá noc ve všech jazycích našich partnerů, které 
připravila paní uč. K. Kovalčíková. 

 
 
„Školní kvintet“ - Matyáš 
Navrátil (5. roč.) - tenor, Martin 
Prokop (6. roč.) - trubka, Martin 
Gregor (7. roč.) -  tenor, Josef 
Gregor (7. roč.) - trubka, Roman 
Juřík (8. roč.) - tenor 
 
-  dechové nástroje v podání 
trubek a tenorů zahrály koledy 
Slyšte, slyšte, pastuškové a 
Veselé vánoční hody. 
 



Na závěr setkání popřál všem žákům, vyučujícím a pracovníkům školy radostné Vánoce a 
hodně zdraví do nového roku pan starosta i pan farář. 

 

S přáním krásných vánočních svátků se se všemi přítomnými rozloučila i paní ředitelka a 
poděkovala vystupujícím žákům a paní učitelce M. Gregorové za velmi pěkná vystoupení  
v průběhu celého adventního období. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kromě společných pravidelných setkání připravili vyučující v prosinci řadu dalších aktivit pro 
žáky. Např. žáci 7., 8. a 9. roč. navštívili knihovnu Bedřicha Buchlovana v Uherském 
Hradišti a poté se aktivně zapojili do vánočních dílen ve Slováckém muzeu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



V tomto předvánočním období jsme mysleli i na naše nové evropské kamarády  
a do každé z partnerských zemí jsme zaslali pěkná vánoční přáníčka a dopisy. 

 

                 1. ročník                         2. a 3. ročník 

 

                   4. ročník              5. ročník 

6. ročník                                                                           7. ročník 

 

 

 

 

 



Také nás potěšilo, že jsme i my dostali přání i s drobnými dárečky z našich partnerských škol. 

 

 

---------------------------------------------------- 
K pěkné předvánoční atmosféře přispěla bezesporu i tradiční besídka ZUŠ 

Morava doplněná výstavkou prací žáků výtvarného oboru. 
 

 



 

 

Po ukončení besídky jsme se přesunuli na nádvoří školy, kde jsme se sešli kolem 
našeho stromu Comenius, který byl krásně osvícen barevnými svíčkami. Zde děti 

zazpívaly hymnu Comenius a ve spolupráci se ZUŠ Morava jsme vyslechli ještě pěkné 
koledy a vánoční troubení. 

 



Vánoční stromečky samozřejmě nemohly chybět 
ani na chodbách 1. a 2. stupně. Jejich ozdobení jsme 
tentokráte pojali v duchu našeho projektu Comenius 

a na stromečky jsme zavěsili ozdoby z přírodních 
materiálů na 1.st. a ze skartovaného papíru na 2. st. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Již tradičně se v adventním období koná v tělocvičně naší školy 
předvánoční jarmark, který ve spolupráci se školou 
organizuje paní Drahomíra Bílková z Velkého Ořechova. 
Žáci 7. roč. společně s paní ředitelkou napekli perníkové 
andělíčky a několik druhů vánočního cukroví, které žáci pěkně 
zabalili a na jarmarku prodávali. 
 

 

 
 
 
 

Připravili jsme v tělocvičně  
i výstavku prací z 

recyklovaných materiálů, které 
vytvořili žáci během  

Týdne Comenius, 
a z výstupů realizovaného 
mezinárodního projektu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastavit čas v tuto vánoční chvíli, 
poslouchat, jak andělé mávají křídly. 

 
A vidět štěstí a radost kolem sebe, 
cítit, jak sněhová vločka zebe..... 

 
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně 

radosti a pohody se svými nejbližšími 
přeje ZŠ Velký Ořechov 


