
Náš předvánoční čas 
Závěr školního vyučování roku 2022 se nesl nejen ve sportovním, ale také v zábavném a 
tradičním duchu.  
Ve středu 21. 12. se konečně po odmlce mohl na 2. stupni uskutečnit Vánoční turnaj o putovní 
pohár, který od toho posledního zdobil současnou devátou třídu. Do poslední chvíle všichni 
s napětím očekávali výsledky z florbalového a fotbalového utkání, z vybíjené, hodu do koše, z 
hry s míčkem a z dámy. Výsledky byly velmi těsné. I ti nejmladší z druhého stupně, šesťáci, 
v některých disciplínách šlapali těm starším na paty. Nakonec právě ti obsadili spolu se 
sedmáky krásné 3. místo. Na 2. místě se umístili žáci 8. ročníku. 1. vítězný stupínek obsadili 
žáci 9. ročníku, kteří tak obhájili své minulé vítězství. Vítězové jsou ale bezesporu vlastně 
všichni, kteří se turnaje zúčastnili a užili si společně vynikající sportovní atmosféru. Všem 

sportovkyním a sportovcům patří palec nahoru 😊. 
Následující den se už třídami školy pomalu sváteční atmosféra Vánoc.    
Adventní aktivity a těšení na Vánoce vyvrcholily v přízemí naší školy poslední předvánoční 
školní den, ve čtvrtek 22. prosince. V malé tělocvičně se po covidových letech obnovila tradice 
vánočních besídek našich nejmladších žáčků z 1., 2. a 3. třídy, k nimž se letos poprvé přidala i 
hrstka zástupců dětí z předškolní třídy. I přes velkou nemocnost natrénovala každá třída krátké 
vystoupení pro své spolužáky. Vyslechli jsme čertovské a Mikulášské říkanky, tradiční koledy i 
vánoční písně s pohybem, poetické básničky o nejvzácnějších darech a vesele jsme si procvičili 
celé tělo při společném zpěvu vtipné písničky pro všechny kamarády. Na závěr se slavnostně 
naladili u oblíbených svátečních songů. Po vzájemném přání radostných Vánoc a hlavně zdraví 
v novém roce dětem i paním učitelkám se všichni rozešli do svých tříd. A nejen v těchto 
nejmladších třídách, ale i v těch ostatních si děti pochutnávaly na přineseném cukroví, vyrobily 
ještě nějakou vánoční dekoraci, objevily pod stromečkem dárečky a završily příjemnou 
atmosféru zkoušením vánočních tradic nebo sledováním pohádkových příběhů.  
Ať se v roce 2023 setkáme hlavně ve zdraví! 


