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Vánoční melodii, kterou doprovázela slova písně „Bim
bam, bim bam zvony nám vyzvánějí“ bylo slyšet
v chodovském kostele sv. Vavřince v posledním
školním dni roku 2019. Vánoční koncert v našem
největším kostele města Chodova se již stává příjemnou
tradicí naší školy. Na tuto událost se všichni moc
těšíme a zodpovědně se na ni připravujeme. Dětský
zpěv vánočních koled přilákal mnoho posluchačů, kteří
se v předvánočním shonu mohli zastavit a vychutnat si
kouzelnou vánoční atmosféru. Kostel byl rázem
naplněn úsměvy, štěstím a pýchou rodičů našich dětí a
žáků. Tento příjemný moment odstartoval vánoční
prázdniny a otevřel dveře vánočním svátkům. PřT

VÁNOČNÍ SKŘÍTCI
I v letošním roce jsme se rozhodli vyrobit vánoční
dárky pro naše rodiče. Podle pracovního postupu, který
jsme si vypracovali při hodině slohové výchovy, jsme
z látky, papírového kužele a vlny vyrobili krásné
vánoční skřítky. Každý si svého skřítka nazdobil podle
vlastní fantazie. Hotové skřítky jsme zabalili a už se
těšili, jakou radost udělají našim blízkým pod
vánočním stromečkem.
Páťáci.

VŮNĚ VÁNOC
Vánoční atmosféra zavanula také do naší třídy. Nejen,
že jsme si společně zkrášlili prostředí třídy, vyráběli
vánoční ozdoby na stromeček v kostele a na náměstí,
ale pro nás nejlepší činností v adventním čase bylo
zdobení perníčků – chaloupky a sněhuláky. Během
zdobení jsme si trochu pomlsali krému a zároveň jsme
udělali rodičům radost, když jsme jim zkrášlené
dobrůtky přinesli domů.
Druháci

Prosinec byl ve znamení nejrůznějších akcí. Bylo jich
tolik, že jsme si raději vytvořili přehlednou
„odškrtávací“ tabulku, abychom na některou
nezapomněli. Zvládli jsme vyrobit ozdoby na dva
vánoční stromečky, ve zdraví jsme přežili návštěvu
Mikuláše s čertem a andělem, užili si výlet do
vánočně naladěných Karlových Varů, poslechli si
besedu s lesníky o tom, jak „Nakrmíme zvířátka“,
vzdělali se na dopravním hřišti, navštívili kino a
nejvíc jsme se těšili na třídní besídku. Na té jsme si
vyprávěli, jak probíhají Vánoce u každého z nás,
rozdali si dárečky a pomlsali cukroví. Nezapomněli
jsme ani na spolužáky a učitele z dalších tříd, kterým
jsme popřáli krásné svátky a podarovali je
vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Vrcholem dne
bylo zpívání koled v kostele, na které jsme se celý
měsíc pečlivě připravovali, což nám nakonec přineslo
„ovoce“ ve formě potlesku a obdivu našich rodičů,
babiček,
tetiček…
Řádně
unaveni
celým
předvánočním shonem jsme se vydali užít si
zaslouženého prázdninového volna.
Žáci IV.P

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U PRVŇÁKŮ
I prvňáčci se dočkali. Netrpělivě od rána očekávali
příchod Mikuláše. Byli jsme hodní? Bude balíček se
sladkostmi nebo brambory a uhlí? Konečně se ozvalo
„CINK, CINK“, jako když jsme četli v čítance o
Mikulášovi. Zazpívali jsme i přečetli Mikulášovi z
čítanky, že má bílé šaty a košík s dárky, o Tomášovi,
který se bojí a pláče, že čert má metlu. Mikuláš trpělivé
naslouchal, pochválil čtenáře a obdaroval všechny děti.
A nakonec fotografování, nikdo nebrečel. Náš Mikuláš
měl také bílé šaty a byl stejný jako ten v čítance😊.

Ale než přijdou Vánoce, musíme si ve třídě vše
připravit. Prvním velkým dílem bylo namalování
vánočního stromečku, který jsme připevnili na
vchodové dveře třídy. Poté jsme na něj nalepili vánoční
kouličky s našimi fotkami, které nás dost vystihují. Jako
třešničkou na dortu jsou dva dárečky pod stromečkem,
samozřejmě s fotkami naší paní učitelky a paní
asistentky.😊 K další vánoční tradici patří adventní
věnec, na kterém jsme každý týden rozsvěceli jednu
svíčku. Samozřejmě, že respektujeme pravidla školy, že
nesmíme manipulovat s ohněm, a tudíž byl náš adventní
věnec včetně svíček celý z papíru. Poctivě jsme
v předvánočním čase nacvičovali koledy, abychom si
neudělali ostudu v kostele. Při vánoční besídce jsme se
podělili o dárky. Každý z nás měl vylosovaného
kamaráda, kterému koupil dárek a nesměl překročit
hranici 20 Kč. Zapojila se i paní učitelka a paní
asistentka, takže dárky byly velmi pestré. Těšíme se na
další svátky a přejeme všem vkročení do nového roku
tou správnou nohou.
Třeťáci a čtvrťáci
Blíží se termín odevzdání přihlášek k dalšímu studiu a
tak naše třída vyjíždí na Dny otevřených dveří do
učilišť. Před Vánocemi jsme byli na středním učilišti
v Karlových Varech. Ujala se nás paní učitelka
angličtiny a provedla nás velkým učilištěm. Ukázala
nám prostory pro výuku i pro praxi. Cvičnou kuchyň,
krásně zařízené kadeřnictví, počítačové učebny a dílny.
Moc se nám tam líbilo a stali jsme se také svědky
soutěže o nejkrásněji prostřené slavnostní stoly
předních karlovarských hotelů. A pak jsme si ještě
splnili sen. Vidět vánočně vyzdobené Karlovy Vary.
Bylo to překrásné. Jen škoda, že nebyla tma. Zazpívali
jsme si u stromu, který reagoval na náš zpěv a krásné se
rozsvěcel. V lednu nás čekají ještě dva výjezdy do
středních škol a pak už se musím rozhodnout, kam se
půjdeme učit.
Žáci IX. P

Žáci IX. P

Celý prosinec jsme prožívali v duchu Vánoc. Abychom
navodili sváteční atmosféru, vyzdobili jsme si třídu a
celou školu. Děti vyrobily pro své rodiče hezká přáníčka a
svícínky. Naučily se několik koled, seznámily se
s vánočními tradicemi a zvyky. Při vycházce jsme
obdivovali výzdobu města, na které jsme se malou měrou
také podíleli. Vrcholem našeho těšení byla vánoční
besídka. U rozsvíceného stromečku jsme si zazpívali
koledy. Nechybělo bohaté pohoštění a dárečky.

PO ROCE VÁNOCE…
Po roce Vánoce… Dlouho očekávaný sníh nás hned na
začátku prosince mile překvapil, ale dlouho s námi
nezůstal. Paní Zima jako kdyby žertovala, a tak horlivé
přípravy na prosincové tradice probíhaly spíš v jarních
teplotách. Prvním zábleskem blížících se vánočních
svátků byl Mikuláš a jeho veselá parta. Nejprve nás
navštívili během vyučování a po jejich nadílce jsme se
vypravili na besídku do Stacionáře „Mateřídouška“,
abychom měli mikulášský den opravdu plně nabitý. A
pak už se vše upíralo k blížícím se Vánocům. Společnými
silami jsme vyrobili mnoho krásných ozdob na vánoční
stromy, které stály na náměstí a v kostele, a v duchu
Vánoc jsme si vyzdobili učebnu i chodbu. Pilně jsme se
připravovali i na zpívání u vánočního stromu a v rámci
tréninku poslouchali koledy. Před odchodem na
prázdniny jsme ještě shlédli pohádku v kině a na
poslední vyučovací den jsme si nachystali posezení s
cukrovím a čajíčkem. Nechybělo samozřejmě ani
rozbalování dárků. Doufáme, že i vy jste měli krásné
Vánoce a že nový rok bude stejně příjemný jako ten
předešlý.
Žáčci z II. S
Letos jsme se Vánoc nemohli dočkat, tak moc jsme se
na ně těšili... Také k vám přišel čert s Mikulášem a
andělem? Mikuláš přitom každému z nás přečetl
čertovský dopis zaslaný přímo z pekla poštovním
expresem. Nepsala se v něm pokaždé jen chvála, a tak
jsme naslibovali hory a doly a potom, na stvrzení vážně
míněného slibu, jsme čertovi potřásli pravicí. S radostí
z nadílky jsme pak společně zapěli vánoční koledu.
Také jsme napekli perníkové cukroví, ale to zakrátko
zmizelo jak „pára nad hrncem“. Naštěstí máme šikovné
a hodné maminky, které nám cukroví ze svých zásob
rády doplnily. To už byly Vánoce za dveřmi. Už zvoní a
nádherně voní. Šťastné a veselé!
Děti z III. S

