25. ledna 2017

Poslední měsíc roku tradičně proběhl ve vítání
„paní Zimy“. Úvod prosince neodmyslitelně patří
mikulášské nadílce a návštěva Mikuláše, anděla a
čerta nemohla chybět ani v prostorách naší školy. A
děly se velké věci! Čert sice ani trošku přátelsky
nevypadal, ale hodné a pilné žáčky si odnést do
pekla nesměl. Děti prokázaly obrovskou odvahu,
bály se jen chvilku a Mikulášovi zazpívaly
oblíbené písničky. Odměna v podobě dobrot byla
zasloužená.
Třída III. S

Cinkání zvonečků nám odstartovalo poslední měsíc
tohoto roku. Prosinec byl plný vánočního očekávání.
Vůně vánočního cukroví přilákala Mikuláše, čerta i
andílka. Mikuláš odměnil hodné děti sladkým
překvapením a čert obdaroval zlobidla pekelnými
bramborami. Očekávání vánočních svátků jsme naplnili
dokonalou vánoční atmosférou. Pečení cukroví, zpěv
koled, psaní dopisů pro Ježíška, zdobení třídy i
vánočního stromečku, návštěva kina a koncertu v ZUŠ
Chodov. Každý den jsme odpočítávali, kolik dnů zbývá
do Vánoc…a nakonec jsme se dočkali PřT B

ČEKÁNÍ NA „JEŽÍŠKA“
Celý prosinec jsme si užívali adventní čas.
Navštívili jsme knihovnu, kde jsme se seznámili
s vánočními zvyky a tradicemi a některé jsme si i
vyzkoušeli – rozkrojili jsme jablíčko, pouštěli
lodičky a ochutnali vánoční cukroví. Nakonec jsme
si vyrobili vánoční přání. Po příchodu do školy se
na chodbě ozvalo zvonění a do třídy přišel čert
s Mikulášem a andělem. Zazpívali jsme písničky, a
protože jsme byli hodní, dostal každý balíček. Jak
pečovat o lesní zvířátka nám přišli povídat páni
lesníci a my jsme jim předali kaštany a suché
pečivo, které jsme na podzim společně nasbírali.
Poslední den ve škole jsme si udělali vánoční
besídku a po společném setkání celé školy pod
stromečkem, kde jsme si zazpívali koledy, jsme se
rozešli domů a netrpělivě čekali na Štědrý den.
Děti z PřT A

V prosinci jsme navštívili koncert ZUŠ, kde na nás
čekali muzikanti, kteří nás formou vyprávění a
zpívání koled seznámili se starými vánočními zvyky.
Dozvěděli jsme se, jak v dávných dobách probíhal
Štědrý den a dokonce i něco o tradicích dne svátku
Sv. Lucie, Ondřeje a Barbory. Bylo to pro nás něco
nového a zároveň velmi zábavného.
Páťáci
Celý den jsme byli dost neklidní. Stačilo říci pouhé
slovo čert a někteří z nás pěkně vykulili oči
strachem. Všichni jsme se těšili, jak budou čerti
vypadat, koho strčí do pytle a koho z naší třídy
Mikuláš pochválí. Čekání na čerty jsme si zkrátili
čertovským počítáním, naučili jsme se básničku a
zazpívali si písničky. Samozřejmě nechyběla ani
výroba čertíka z papíru. Poslední hodinu jsme se
konečně dočkali krásného Mikuláše s čertem a
andělem. Našlo se několik hříšníků, které Mikuláš
pokáral a anděl nám rozdal sladkou nadílku.
Naštěstí čerti nás všechny nechali ve
třídě.
Žáčci II. Z

Asi nemůžeme být, ve školní družině, šťastnější.
Jedna nadílka střídá druhou. A obě jsou báječné :-)
Ta první nás překvapila 22. 12. po vánoční besídce.
Najednou zazvonil zvoneček a pod vánočním
stromečkem jsme našli mnoho krásných nových her a
hraček do družiny. Naše radost neznala konce a z
nových her se radujeme stále, dnes a denně :-)
Další radostnou nadílkou, je ta sněhová. Z kopce, do
kopce a znova, znova, znova. Hodinu „drndíme“ na
bobech a lopatách a pořád máme málo. Mluvíme o té
veliké zábavě. Tahle letošní sněhová nadílka je
prostě luxusní :-) Tak nadílkám zdar :-) další nás
čeká na konci ledna, kdy nám paní učitelky nadělí,
doufejme
pěkné
známky,
na
vysvědčení.
Děti ze školní družiny

Poslední den před vánočními prázdninami byl pro
nás hodně slavnostní. Všichni přišli s dobrou
náladou a plni očekávání. Celou atmosféru
doplňoval poslech koled. Vyprávěli jsme si o
Vánocích, rozkrojili jsme si i jablíčko, abychom
věděli, zda budeme celý rok zdraví. Potom najednou
zazvonil zvoneček a my se konečně dočkali. Ve třídě
na nás čekal ozdobený stromeček. Ze školních lavic
se stal slavnostní stůl, který zdobily kromě ubrousků
a svícnů i mísy s cukrovím a ovocem. Vše nám
přinesly maminky našich žáků, paní asistentky a paní
učitelky. Zazpívali jsme si několik koled s klavírem a
potom už jsme objevili pod stromečkem plno dárků.
Po rozdání a rozbalení dárků jsme se dali do
cukroví. Popíjeli jsme čaj i džus. Nikdo nebyl z dárků
zklamaný. Popřáli jsme si krásné Vánoce a těšili se
na to, co nás čeká doma.

Tradičně každý rok ve škole pořádáme „Vánoční
turnaj“ ve stolním tenise. A kdo zvítězil? Z chlapců
obsadili všechna tři místa deváťáci. První se umístil
Ludwig Kováč, druhý byl Arpád Gazsi a třetí Milan
Kaľa. Nejlépe z dívek hrála Eva Bažová, potom Káťa
Mirgová a třetí místo obsadila Nikola Gogová. Všichni
výherci dostali diplom a sladkou odměnu. Všem
výhercům gratulujeme!

VÁNOČNÍ EXKURZE
Týden před Vánocemi jsme navštívili malou
soukromou továrničku na výrobu krabic, krabiček i
luxusních taštiček na vše možné i nemožné. Tato
továrnička se nachází v Mírové. To ani Mário nevěděl
a přitom bydlí kousek nad ní. Viděli jsme, že se dá
pracovat nejenom ve velkých továrnách, jako je třeba
porcelánka, Chodos nebo velké supermarkety.
Pracovníci si tu práci chválili a my viděli, jak se dají
z obyčejného kartonu vyrobit moc hezké obaly.
Děvčata koukala, že se tam třeba vyrábí luxusní
papírové tašky pro módní návrhářku Blanku Matragi.
Bylo to příjemné dopoledne ve velmi přátelském
prostředí rodinného podniku.
Šesťáci
Den před prázdninami jsme si připravili hostinu
s cukrovím, jednohubkami a dobrotami. Navzájem si
vyměnili dárky a ozdobili voňavá jablíčka. A protože
do společného zpívání koled nám byla dlouhá chvíle,
šli jsme na malou procházku a nakoukli jsme do
kostela. A měli jsme štěstí, bylo otevřeno a my mohli
vejít dál. Historik pan Bělohlávek nás provedl
kostelem, kde jsme si prohlédli vánoční výzdobu se
stromečky všech škol, u toho našeho jsme se vyfotili.
Prohlédli jsme si Betlém a ostatní výzdobu. Zaujala
nás socha Sv. Antonína a dozvěděli jsme se, že když se
nám něco ztratí, máme ho poprosit a on nám pomůže
danou věc nalézt. Dále jsme si prohlédli sochu Sv.
Barborky, patronky horníků. Všechny nás zajímal
nový zvon a tak nám pan Bělohlávek nabídl, že až
bude teplo, můžeme se na něj přijít podívat. Vystoupat
nahoru do věže, kde se nachází a zjistit, jak se na něj
zvoní.
Třeťáci

