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Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Tradiční vystoupení naší školy na Brněnských Vánocích jsme nevynechali ani letos. Nejdříve zazpívali na
brněnském Náměstí Svobody naši nejmladší vše, co pod vedením p. uč. Jílkové nacvičovali pravidelně ve
sboru. Dvě koledy a dvě písně se zimní tematikou zazněly ku spokojenosti a pohodě všech přihlížejících.
Poté se na jevišti objevila velká skupina zpěváků složená ze žáků 4. a 6. ročníku. Pod vedením p. uč.
Novákové účinkující zazpívali Světové Vánoce, které doladili i kostýmy a rekvizitami. Další písnička byla z
pohádky Dvanáct měsíčků, ve které si sólo zazpívali Saša Svěrák, Klárka Gattyánová a Ema Mrázková.
Vtipnou písničku Zabijačka předvedly děti nejen pohyby, ale text doplňovaly i obrázky vytvořenými pod
vedením paní učitelky Burčíkové. Závěr jejich vystoupení tvořila písnička Zima, zima, která svým svižným
tempem a obsáhlým textem dala při nácviku všem nejvíce zabrat. Třetí částí programu bylo vystoupení
děvčat 2. stupně, která s paní učitelkou Grundovou vybrala pro letošní rok tři písně: Vánoční, Padá sníh a So
this is Christmas. Se sóly Terezy Doležalové, Elišky Otoupalíkové a Kristýny Doležalové se rozezněly hlasy
ostatních celým náměstím.
Středeční odpoledne se rozsvítila předvánoční světla ve třídě 4. B, kde se sešli rodiče s dětmi, aby si
společně vytvořili vánoční dekorace. Za libých tónů vánočních písní se na stolech začaly rychle objevovat
první velmi zdařilé dekorace, které jistě doma přispěly k vytvoření sváteční nálady. Děti také během
dopoledne napekly pár dobrot, kterými se odpoledne pochlubily, a společně s připravenými bábovkami a
cukrovím od maminek se všichni občerstvovali po celou dobu dílen. Nejcennější na společném tvoření bylo
vzájemné setkání rodičů s chviličkou zastavení v předvánočním shonu a vůbec příjemně strávené odpoledne,
které přispělo k dobré náladě všech.
Všichni žáci vyměnili klasickou výuku za předvánoční tvoření v rámci jedné z posledních školních
akcí tohoto kalendářního roku – ve čtvrtek proběhly vánoční dílny. Žáci si předem sami vybírali z rozmanité
nabídky tvořivých či sportovních aktivit. Jejich výrobky pak jistě přispěly k obohacení dárků pod
stromečkem či výzdobě domova.
Netradiční akcí v tomto týdnu byla vánoční módní přehlídka, kterou zorganizovali v hodině
anglického jazyka žáci 9. ročníku. Ve dvojicích předváděli své kostýmy a vše doprovázeli anglicky
mluveným slovem. Na jejich konání dohlížela odborná porota, která vše nakonec zhodnotila.
Děti z přípravné třídy navštívily výstavu betlémů v Letohrádku Mitrovských. Prohlédly si spoustu
betlémů ze dřeva, papíru, kukuřičných listů, z přírodnin apod. Nakonec měly možnost si vyrobit malého
andělíčka z korálků.
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