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Zpívání v kostele sv. Petra a Pavla v Hroznětíně 25. 11 2016 

Opět nastal adventní čas, čas plný očekávání, tajných 

přání a příprav na Vánoce. Otvíráme vánoční číslo na-

šeho časopisu a doufáme, že školní práce a aktivity 

žáků a učitelů školy nás na chvíli zklidní a potěší ...   



PROJEKTOVÝ DEN 

ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL 

a PEKELNÁ BRÁNA  na 

naší škole 5. prosince 2016 

Učitelé 1. stupně připravili 5. prosince dětem naší 

školy PROJEKTOVÝ DEN ČERT, MIKULÁŠ, AN-

DĚL. Někteří prvňáčci se na tento den do školy 

převlékli za čerty či anděly, i paní učitelce přes noc 

vyrostly rohy. Po příchodu do třídy však všichni 

zjistili, že jim tam v noci řádili veselí a popletení 

čertíci. Vymazali a přeházeli písmenka ve slovech 

na tabuli, doplnili špatné výsledky do příkladů 

apod. Prvňáčci však všechno úspěšně opravili a 

tím si vysloužili čertovský výuční list a malou slad-

kou odměnu. Na závěr si všichni společně zatan-

covali čertí tanec.  



VÁNOČNÍ CUKROVÍ 

Miloš Kratochvíl 

Doma všechno krásně voní 

a ta vůně napoví, 

že Vánoce přicházejí 

a peče se cukroví. 

Všichni při tom pomáhají, 

voní cukrem vanilkou, 

dětem se pak večer snáší 

zvlášní sen nad postýlkou. 

Na nebi, kde jindy svítí měsíček, 

visí bílý vanilkový rohlíček, 

hvězdičky jsou za zázvorem , 

Večernice z marcipánu, 

vítr vozí cukroví 

v oříškovém eroplánu... 

VÁNOČNÍ DÍLNA - žáci  tvořili vizovické pečivo. Hotové výrobky prodávali na vánočních trzích v Hroznětíně :-) 

Žáci ve školní družině vyráběli na vánoční trhy sněhuláčky. 

Těšíme se na Vánoce?! Nastal čas, kdy pečeme cukroví 

a začínají pohádky. Je čas zmatků okolo nakupování 

dárků. Ještě předtím 5. prosince je svátek Mikuláše. 

Moc se těšíme na salát a řízek. Na ŠTĚDRÝ DEN 

netrpělivě čekáme na večer. Mezitím ujídáme cukroví 

z talíře. Asi každý z nás zkoumá, co dostane pod 

stromeček. Neustále se ptáme rodičů, kdy bude večeře. 

Oblékneme se do svátečních šatů. Když nastane čas 

večeře, jeden člen rodiny neustále zdržuje. Očekávané 

rozbalování dárků, vždy uteče nejrychleji! Po štědrém 

dnu nastává čas úklidu, na který se nikdo z nás 

netěší…   Karolína Hamerská  a Barbora Zdeňková, 9. tř. 

 

 Jak se těším na Vánoce 
Vánoce jsou za dveřmi, v kuchyni voní cukroví, je doma pohoda, 

vše je nazdobené a všichni se těší na den, kdy dostanou všichni 

své vysněné dárky. Mně ale více záleží na tom, že bude celá ro-

dina po hromadě a pospolu a aby byli všichni zdraví. 

Všichni usedneme ke stolu a budeme si povídat, co jsme prožili 
za ten rok, co jsme se moc nevídali. Otevřeme dárky a budeme 
si užívat vánoční pohodu u televize s dobrými filmy. Už se moc 
těším.        
     Petra Fiantová, 9. třída 



     

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY Rok se s rokem sešel a k nám do Hroznětína 

opět přišla možnost se zapojit do celorepublikového "zpívání ko-

led". Naše škola se samozřejmě zapojila a tak se 14. 12. 2016 v 

18:00  na našem Krušnohorském náměstí u stromečku sešlo skoro 

30 lidí. Celkem se zpívalo 6 vánočních koled, které udělali na ná-

městí nádhernou vánoční atmosféru, která je vždy potřeba hlavně 

v těchto předvánočních dnech a uspěchané době. Těmito koledami 

se pro některé krásně ukončil předvánoční den. Přeji všem krásné 

prožití vánoc a šťastný Nový rok.    Lukáš Jati, 8. třída 

NA LEDĚ 

František Hrubín 
 

Dobře dětem o Vánocích 

na rybnících, na potocích, 

zima jim dá pod nohy 

kousek zmrzlé oblohy. 

Bruslení na Zimním sradionu v Ostrově. 

Přejeme Vám klidné prožití vánočních 

svátků a v novém roce 2017 hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů  :-)  
       zaměstnanci ZŠ Hroznětín  


