ADVENT 2012 - PŘEDVÁNOČNÍ TRADICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
PLUMLOV

V úterý 11. prosince se na Základní škole Plumlov konalo tradiční
předvánoční adventní setkání s vernisáží, vánočním jarmarkem i
vystoupením dětí.
Celé slavnostní odpoledne bylo zahájeno vernisáží, na které kromě
uvítání hostů vystoupily také žákyně 2. stupně se dvěma moderními
tanci, dále pak předvedly na malé tanečně laděné módní přehlídce
své výtvory z kroužku „Babinec“. Také zde zazpívali vánoční písně
členové „Sborečku“ pod vedení paní Gabriely Jančíkové. Na závěr
vernisáže pak proběhla prezentace práce Dopravního kroužku v čele
s p. učitelem Pavlem Bednářem, kde žáci slavnostně předali panu
starostovi zpracovanou dopravní studii z projektu „Plumlovem
bezpečně na zelenou“. Pro všechny zde také bylo připraveno malé
vánoční občerstvení, které přichystaly paní kuchařky ze školní
kuchyně.
Po vernisáži byl zahájen prodej výrobků na „Vánočním jarmarku“,
kde se jako každý rok prezentovali svými pracemi žáci celé školy a
nechybělo ani vánoční cukroví, které ochotně napekly obětavé
maminky.
Vyvrcholením celého odpoledne bylo vystoupení žáků 1. až 6. třídy
v malé tělocvičně školy. Letos mělo výstižné téma „Na Vánoce dlouhý
noce od Martina po Hromnice“.
Pásma, která si děti nacvičily s paními učitelkami, vystihovala
typické dny tohoto období.
Pořad zahájili žáčci 2. třídy s pásmem básniček a písniček o zimě.
Potom následovalo vystoupení žáků 4. A, kteří si připravili téma

věnované 11. 11. - tedy svatému Martinovi. Po nich na pódiu
zarecitovali a zazpívali o Martinovi, Kateřině, Barboře, Lucii, Adamovi
i Štěpánovi žáčci 3. třídy. A už tady byl 6. prosinec a s ním kouzelné
vystoupení těch nejmenších. Nejprve prvňáčků z 1. B i s jejich čerty,
anděly i Mikulášem. A potom jejich spolužáčků z 1. A s vystoupením
věnovaným 13. prosinci, svátku svaté Lucie. Následovalo hudební
číslo žáků 5. třídy, kteří zazpívali koledy, tematicky spojené jménem
města Betléma, a zazněla i sóla Terezky Hýblové na altovou flétnu a
Aničky Kiškové na trubku. Vyvrcholením Vánoc je bezesporu 24.
prosinec s jeho vánočním příběhem, ten si krásně připravili žáci 4. B.
Celé vystoupení ukončili žáci 6. třídy humorně podanou vánoční písní
o příchodu těchto nejkrásnějších svátků v roce – „Vánoce, Vánoce“.
Celý pořad slovem provázela děvčata Pavla Bukvová a Nikola
Smitalová z 8. A, která na závěr popřála všem zúčastněným krásné
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2013.
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