
 

 

Prezentace vánočních dílen a prodej vánočních 

dekorací – 13. 12. 2019 

Ve čtvrtek 12. 12. se na naší škole 

konaly vánoční dílny. V pátek ráno jsme 

se pak sešli v tělocvičně naší školy, 

abychom se pochlubili svými výtvory.  

Celým programem tradičně 

provázela p. uč. Dana Čandová. Na 

pomyslném pódiu se střídali jednotliví 

žáci a seznamovali nás s výrobky, které 

tvořili, a s postupem jejich přípravy. Vše běželo tak, jak má. O zpestření 

programu se ještě postaraly M. 

Jirušová a E. (6. tř.), které zazpívaly 

koledy, A. Kubátová (4. tř.) zahrála 

na flétnu a pak nám její spolužačky -  

M. Hlavínová, P. Viktorová, R. 

Švábová, S. Stará, B. Přibylová a 

spolužáci M. Kroupa a A. Košťál - 

připomněli, co znamenají jednotlivé 

svíčky na adventním věnci. 

Poté se ujali práce žáci 8. a 9. 

ročníku. Jejich úkolem bylo proměnit naši tělocvičnu ve „výstavní síň“ či 

„prodejní sál“ (jak kdo chce) a nanosit vše na stoly, popř. dozdobit voňavými 

jedlovými větvičkami nebo jmelím. 

Kolem poledne bylo vše připraveno na 

příchod prvních hostů. 

Před druhou hodinou odpolední 

zajali své místo paní učitelky a vybraní 

žáci, kteří nabízeli a prodávali vystavené 

zboží. Nejrychleji mizely jako vždy 

vánoční svícny, ale na stolech vznikala    



 

bílá místa i po skřítcích, sněhulácích, svíčkách a dřevěných svícnech. Zkrátka 

každý vybíral a rozhodně měl z čeho. 

Co jsme neprodali v pátek, to bylo nabídnuto k doprodeji v pondělí. 

Snížené ceny určitě sehrály svoji roli, a tak téměř každý žáček odcházel s malým 

„úlovkem“.  

Pokud si někdo v pátek přece jen nevybral, určitě se alespoň zastavil 

v našem bufetu. Tam to vonělo kávou, vánočkou a jablečným závinem. Napekly 

jako vždycky naše paní kuchařky (za to jim patří obrovský dík). Za pultem se pak 

otáčely R. Stupková a Bl. Kunteová. I jim patří velké poděkování. 

Je úžasné vidět, že děti dokážou ocenit svoji práci i práci svých spolužáků.  

 Doufejme, že je práce bavila a že si uvědomily, že se mohou učit i jinak – 

tedy nesedí v lavici, ale aktivně tvoří něco pro radost sobě i druhým. Tak ať se 

nám daří i příště. Jana Levíčková 



 

  



 

 


