Plumlovská škola a Stonožka v roce 2013

Tak jako každý rok je tady advent – čas předvánočního rozjímání – a s ním i tradiční
Stonožka na Základní škole v Plumlově. Ta letošní měla několik NEJ.
Tím prvním byla účast vybraných dětí na slavnostní mši v katedrále sv. Víta v Praze dne 6.
prosince 2013, kde byla mimo jiné také řádem oceněna práce paní ředitelky Mgr. Dagmar
Zapletalové, která ve stonožkovém projektu pracuje už víc jak dvě desetiletí.
Tím druhým byla návštěva patronky a zakladatelky hnutí Na vlastních nohou – Stonožky paní
Běly Jensen, která naši školu v Plumlově navštívila již potřetí. Paní Běla poděkovala dětem za
jejich dlouholeté snažení, na kterém se vystřídalo již několik generací školáků, a za to, jak
svými pracemi pomáhají dalším dětem jinde na světě. Při této příležitosti také poblahopřála
žákům, jejichž kresby byly otištěny v knize vydané na počest 1150. výročí příchodu Cyrila
a Metoděje a každému z nich spolu s paní ředitelkou knihu předala. V knize mají kresby žáci
Martin Suchý z 5. A, Phillip Linney a Martin Vaněk z 6. B a Tereza Hrubá, v současné době už
studentka víceletého gymnázia v Prostějově.
Tím třetím byla vernisáž, vánoční stonožkový jarmark a adventní vystoupení žáků.
Na vernisáži zazněly v podání školního sborečku tři vánoční anglické písně a žáci tanečního
oboru
ZUŠ
předvedli
dva
mexické
a
jeden
francouzský
tanec.
Vystoupení bylo tentokrát v duchu vánočních zvyků a tradic u nás i jinde a představení
proběhlo jako vyvrcholení v rámci dlouhodobého projektu „Cesta se Stonožkou
multikulturalitou“, který byl finančně podpořen v dotačním programu MŠMT na podporu
vzdělávání v jazycích národnostních menšin. Ve vystoupeních si děti mimo jiné s chutí zahrály
ukrajinskou pohádku „O ztracené rukavičce“ nebo zazpívaly polskou písničku „Dva kapuni“.
Celým programem se vinula stříbrná nitka s vločkami tančícími o Vánocích nad zeměmi
světa.
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