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První adventní neděle byla 2. prosince, ale již v pátek 30. listopadu se na hroznětínském náměstí rozsvě-
coval vánoční stromeček, probíhal zde vánoční jarmark, kde i naše škola měla svůj stánek s výrobky a v 
kostele sv. Petra a Pavla se uskutečnil vánoční koncert. Jak prožívali žáci naší školy tento předvánoční 
čas? Tady jsou postřehy některých z nich: 

Zpívání v kostele Asi měsíc jsme se ve středu a v pátek ráno scházeli 

na nacvičování písní do kostela. V pátek odpoledne jsme se konečně dočka-

li vystoupení v kostele. Přes bundy jsme měli bílá trička, na čepicích sva-

tozáře. Nejdříve zpívala družina, pak my a poslední holky z druhého stup-

ně. Byli se na nás podívat rodiče, sourozenci a na někoho babičky a dědo-

vé. Všem se to moc líbilo, nejvíce naše závěrečná písnička – V Betlémě 

zrodil se král.  Filip Chomát, IV. třída 

Rozsvícení stromečku v Hroznětíně    V pátek 30.11. bylo rozsvícení stromečku v Hroznětíně. Od 16:30 bylo zpí-

vání v kostele základní školy Hroznětín, kde jsem zpívala i já. Potom jsem také prodávala ve stánku. Ve stánku jsme prodávali 

výrobky žáků ZŠ, ale na rozsvícení stromečku jsme tam už nebyli, protože nám byla zima a tak jsme jeli k babičce domů a já 

jsem tam spala. Bylo to dobré.  Kristýnka Jati, IV. třída 

Rozsvícení stromku Celý týden jsme v družině nacvičovali koledy a básničky na akci „rozsvícení stromku“- Bylo špat-

né počasí. Vystoupení bylo krásné.  Míla Nguyen, IV. třda 

Rozsvícení vánočního stromečku V pátek 30.11. se u nás v Hroznětíně rozsvěcel vánoční stromeček. Žáci 1.stupně 

několik dní trénovali zpívání. V pátek jsme vystupovali v kostele s paní učitelkou a panem učitelem. Zpívali jsme vánoční ko-

ledy. Mamince se to líbilo. Venku byli vánoční trhy a ohňová show. Stromeček rozsvítila svítící vločka. Moc se mi to líbilo až 

na počasí.     Nela Jurášová, IV. třída 



„Čertí škola“ - netradiční  vyučo-
vání žáků prvního stupně naší školy 
probíhalo celý týden od pondělí 3. pro-
since do pátku 7. prosince Výuka pro-
bíhala podle rozvrhu hodin, byla však 
tematicky zaměřeno na svátek sv. Mi-
kuláše... 

Ve středu nás v hudebně navštívil 

Mikuláš, Anděl a Čert. Bylo 

to velmi zábavné. Vyptávali se nás 

jestli posloucháme a nezlobíme. Paní 

učitelka říkala, že někdy mluvím při 

hodině s Honzou. Už nebudu vyrušo-

vat. Míla Nguyen, IV. třída 

Pekelná brána Ve středu jsem 

byl na pekelné bráně. Byly tam různé 

hry. Například: házení kroužkama, 

kostky, kuželky,překážky, létání na 

koštěti a divné věty. Pak jsem Miki-

lášovi řekl básničku. Poté mi dal an-

děl pytlík sladkostí. Přišel jsem domů 

a všude byli sladkosti. Moc se mi to 

líbilo :) Zdeněk Heřmánek, IV. třída 
 Pekelná brána  
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Úspěch Davida Davida v soutěži 
„Přírodovědný KLOKAN“ 

Soutěž „Přírodovědný KLOKAN“ 
pořádá Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci 
ve spolupráci s Pedagogickou fa-
kultou UP v Olomouci s cílem 
vzbudit zájem žáků o technické a 
přírodovědné obory. Jmenovaná 
soutěž probíhá ve dvou kategoriích 
Kadet a Junior. Kategorie Kadet je 
určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ 
a pro studenty tercie a kvarty os-
miletých gymnázií. 

Žáci 8. a 9. ročníku naší školy se 
každoročně této soutěže účastní. V 
letošním školním roce škola zazna-
menala obzvlášť velký úspěch. 
David, žák 9. ročníku, získal 
v kategorii Kadet 2. místo v okres-
ním kole a 2. místo v krajském 
kole této soutěže. Odměnou mu 
byla nejen velká gratulace od ředi-
telky školy, ale i věcné ceny od 
pořadatelů soutěže.                 
Davidovi srdečně gratulujeme k 
velkému úspěchu !!!  
 Ing. Dagmar Adamovičová, TU 

Spaní v družině Ve středu večer jsme za odměnu 

spali ve družině. Před večeří jsme šli zpívat koledy. 

Jedli jsme palačinky. Dívali jsme se na televizi a hráli 

hry. V děvet hodin jsme měli večerku. Ráno jsme vstá-

vali v šest hodin a uklízeli jsme. K snídani jsme měli 

palačinky a kapučíno. A potom jsme šli do školy.  

    Míla Nguyen, IV. třda 

Spaní ve škole Ve středu jsme spali ve škole. Hráli jsme 

různé hry. Také jsme šli bobříka odvahy. Měli jsme po škole 

svíčky, podle kterých jsme šli z 1.stupně na 2. Maminky nám 

upekly spoustu buchet které nám vydržely na další den k svači-

ně. Moc se mi to líbilo.  Nela Jurášová, IV. třída 

Poslední plavání Se třídou jsme jezdili pravidelně každé 

úterý plavat do Karlových Varů do KV arény. Toto úterý 11 . 

prosince jsme plavali naposledy a všichni jsme dostali Plavec-

ký diplom. Mě plavání moc baví. Snažila jsem se naučit různé 

plavecké styly, prsa, kraula, splývání, dále nás pan plavčík učil 

skok do neznámé vody. Vždy na konci hodiny jsme mohli jít 

buď do vířivky, nebo tobogán. Veronika Voslařová, IV. třída 
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Výtvarná dílna 
7. prosince se v naší škole  v odpoledních hodinách konaly Vánoční tvořivé 
dílny. Žáci 1.stupně přišli v doprovodu maminek, babiček a mladších souro-
zenců, aby společně tvořili. Ve třech dílnách byla možnost tvořit skřítka z 
chvojí,  mechu a ozdůbek, dále stromeček zdobený barevnými proužky a 
stromeček zdobený těstovinami, skořápkami z pistácií a dozdobený barevný-
mi korálky. Na závěr si mohli všichni posedět u čaje, kávy a dobrůtek, které 
napekly a přinesly maminky. Akce se vydařila, všem se líbila a těšíme se na 
Jarní dílny.  

Žáci 4.třídy nacvičili představení Jak to bylo s Ježíškem. 
Pohádku zahráli všem třídám 1.stupně a jedno odpoledne pozvali 
na představení rodiče, prarodiče a sourozence. Představení se 
velice vydařilo, na závěr děti předaly svým rodičům vánoční přá-
níčko a dáreček, který sami vyrobili.  Se svou pohádkou ještě 
potěšily děti v mateřské škole. I zde mělo představení velký 
úspěch. Mgr. Světlana Ambrožová, TU IV. třídy 

Lidka a skřítek 

Byla jednou jedna Lidka  

a ta měla doma skřítka,  

skřítek to byl ušatý,  

s kabátkem až na paty. 

Ten skřítek měl doma rýč 

a Lidka na něj měla bič,  

kolem Lidky proletěla muška  

a ta řekla, že se jí ztratila tužka. 

Muška řekla: ne to není žert,  

v tom bude zakopaný čert,  

čert nám odjakživa bral tužky,  

protože ví, že jsme jenom malé mušky. 

Já ti pomůžu, řekla Lidka,  

vezmu si na to svého skřítka,  

skřítek má sice malou hlavu,  

ale umí udělat zábavu. 

Kristýna Jati, IV. třída 

Vánoční krmení pro zvířátka 
bylo krásnou chvilkou pro žáky 
4.třídy. Do lesa pod stromy jsme 
donesli mrkev, jablka, kaštany a 
tvrdý chléb. Všem se tato 
pohodová prospěšná 
chvilka moc líbila. Zvířát-
kům přejeme dobrou 
chuť. Žáci 4. třídy  
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