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Tradiční vystoupení žáků naší školy s vánočním pásmem především pro rodiče žáků a pro žáky naší
školy, kteří spojili zhlédnutí vystoupení (a podpořili tak spolužáky na pódiu) s prohlídkou vánočních trhů.
Letos pásmo obsahovalo písničky „Skálo, skálo“, „Tak ráda vás mám“, „Halelluja“ a pásmo třídy 5. A
tvořilo několik básniček a písničky „Buchet je spousta“, „Vánoční čas“ a „Zima, zima“.
Spolupráce s dramaturgií Brněnských Vánoc i samotnými zvukaři je vždy velmi dobrá, děti mají tuto akci
rády a rodiče vystoupení svých dětí hodnotí vždy kladně.
Na přání žáků 7. C vznikl nápad uspořádat vánoční turnaj v minifotbálku, který žáci poměrně
často využívají o přestávkách ke svému pobavení. Do turnaje se zapsalo 16 dvojic žáků z 5. – 9. tříd.
Vylosovalo se pořadí do pavoukového způsobu hry. Každá hra se bodovala do 10 bodů.
Počáteční kola byla vcelku jednoznačná, ale do finálových zápasů se probojovali opravdoví borci a celá
hra nabrala na dramatičnosti. Finálový souboj pak svojí kvalitou odpovídal profesionální lize. Vítězem
se stali vyzyvatelé z třídy 7. C: M. Prokop – F. Křivánek. Druhé místo patřilo borcům z 9. D: D. Dostál –
H. Hanuš a třetí příčku získali hráči 8. A: V. Pejcha – D. Deminger.
Ve třídě 5. A si vytvářely děti „zimního mužíčka“, kterého nakonec zabalily do celofánu jako
dárek pro někoho pod stromeček. Pracovali s tavnou pistolí, práce se jim dařila. Zdobily glitrovými
lepidly, nechávaly zaschnout do druhého dne. Všichni si vyrobili také přáníčka a novoročenky.
Páťáci měli i vánoční besídka spojenou s rozdáváním dárků a mlsáním dobrot. V tento poslední školní
den roku 2015 jim zpestřil spolužák Tadeáš Chaloupka koledami zahranými na trumpetu. Bylo fajn si
společně s ním zazpívat.
Zato obě třídy 4. Ročníku vyrazili za zážitky do zimní přírody. Zúčastnili se akce Vánoce
v oboře, kterou připravily Lesy města Brna v oboře na Holedné. U obůrky s divočáky měla každá třídy
připravený vánoční stromeček, který si ozdobila ozdůbkami ze semínek, zeleniny, plodů. Celou akci
zahájili trubači. Pak jsme viděli těžbu a přibližování dřeva koněm. Poté se každá třída změnila
v lesníka a koníka. Na určené místo museli žáci dotáhnout kládu, kterou pak rozřezali. Zajímavá byla
taky závěrečná soutěž. Třída 4. A se umístila na 2. místě, 4. D na 4. místě. Nakonec nám trubači
zatroubili vánoční koledy a každý účastník si odnesl malý vánoční dáreček od organizátora.
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