
VÁNOCE VE ŠKOLE 
Je prosinec a škola žije přípravami na nejkrásnější svátky v roce. Dětem září oči a 
těší se na dárečky ve škole i doma.  
 
 
Ve školní družině jsme se pečlivě připravovali na 
příchod Mikuláše, čerta a anděla. Děti z první 
třídy se rozhodly vyrobit čerty, které si nalepily na 
dveře své třídy.  
 
Děti vyráběly ozdoby na stromeček před školou, 
aby měli radost z přicházejících Vánoc i lidé, kteří 
kolem školy prochází. Moc se jim to povedlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taky dveře do první třídy děti z družiny 
vyzdobily. Každý omaloval svoji ruku na barevný 
papír a vystřihl. Společně jsme nalepili náš 
originální stromeček. A teď jenom už čekáme, 
jak se mihne Ježíšek kolem naší školy. 
 
 
 



Letošní výzdoba v druhé třídě je pohádková, celá perníčková. Máme krásný 
vánoční strom, ozdobený ručně malovanými ozdobami. S paní učitelkou zpíváme 
vánoční koledy. Na 
dveřích máme ručně 
malované perníčky. Naše 
paní učitelka má perníček 
se žlutou šálou a žlutou 
čepicí a paní asistentka 
zase perníček se zelenou 
čepicí a zelenou šálou.  
 
U dveří máme dvě obří 
lízátka ve tvaru vánočních 
hůlek. Je to prostě naše 
sladká třída. 
 
 
Poslední školní den v letošním roce jsme se rozhodli ve druhé třídě upéct pravé 

vánoční perníčky. Děti se vrhly do práce 
s nadšením a vervou. V první řadě jsme se 
pustili do přípravy těsta. Paní učitelka nás 
seznámila s potřebnými surovinami, které 
nám pomohl zamíchat robot. Do těsta jsme 
dali dvě velice potřebné a tajné suroviny: 
koření s pozitivní energií a špetku lásky. 
Následně děti obtiskly svoje ruce do těsta, 
některé to zvládaly velice profesionálně a 

za chvíli jsme měli těsto hotové. 
Dali jsme těsto odpočnout do 
druhého dne. Ve středu jsme se 
vrhli do válení a vykrajování 
perníčků. Děti byly velice šikovné 
a práce jim šla dobře od ruky. 
Perníčky jsme dali do trouby 
upéct a pak už jen ochutnávali. 
Byly tak dobré, že jsme je snědli 
ještě během vyučování :-D Moc 
jsme si tento den užili. 



Ve středu 22. prosince měly třídy 4.B a 5.B také svůj vánoční den ve škole. 
Pátá třída dostala od paní učitelky i paní asistentky praktické poukázky, které 
můžou žáci použít ke zpříjemnění zbytku školního roku. Taková poukázka na 
smazání jedné známky může vykouzlit úsměv na tváři nejednomu páťákovi. Pak 
celá pátá třída navštívila třídu čtvrtou. Děti si navzájem popřály hezké svátky a 
zazpívaly si oblíbenou vánoční písničku. Ve škole vládla krásná vánoční atmosféra 
plná očekávání a těšení se na Ježíška :-D 

 


