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Často od lidí v období adventu slýchám, jak nic nestíhají, kolik práce mají s přípravou vánočních oslav, 

všude shon a stres. Jak jednoduché je vystoupit z tohoto kolotoče, jsem si vyzkoušela ve středu odpoledne, 

když jsem jela s několika žáky na návštěvu do Domova Hvězda. Každý z nás si vezl knihu pohádek, aby 

z ní mohl klientům předčítat. Nápad vzešel od sociálních pracovnic Domova a byl žáky druhého stupně 

nadšeně přijat. Přesto nikdo z nás nevěděl, jak tento pokus o zpestření života klientů dopadne.  

Žáci se ve dvojicích vydali do pokojů, já jsem si šla zahrát s babičkami Člověče, nezlob se. Celou dobu 

jsem se cítila v klidném a útulném prostředí společenské místnosti velmi příjemně. Ale až s odstupem 

několika hodin jsem si uvědomila, že za celou dobu své návštěvy v Domově jsem ani jednou nepřemýšlela 

o tom, co všechno ještě musím zařídit, napéct, uklidit. Jen jsem si vychutnávala jejich vyprávění ze života, 

zaujetí hrou a smála se nadšení, s jakým mi jedna z babiček „vyhazovala“ figurky. Rozloučili jsme se 

zpěvem jejich oblíbené lidové písničky. 

Oči jsou okna do duše a v těch dětských, které se vracely z pokojů, jsem vyčetla radost, spokojenost, 

uvolněnost. Už ve škole mě ohromila chuť, s jakou děti do této akce šly. Ale tady se přidalo ještě 

překvapení, jak pěkně a bezprostředně se dokázaly bavit a jak mile je senioři přijali. Celou cestu domů o 

svém novém zážitku štěbetali. A taky se hned ptali, kdy pojedeme znovu. Určitě brzy. 

Mohlo by se zdát, že jsme vykonali něco laskavého, nezištného. Snad ano, ale já jsem odjížděla s pocitem, 

že jsem tam mnohem víc dostala. Radost, vděčnost, úcta, laskavost a nezištnost tohoto setkání bude pro 

mě určitě jedním z nejkrásnějších dárků letošních Vánoc.     Mgr. Lenka Mazuchová 

 

 

Vyučování v pátek 18. prosince: 1. – 5. ročník do 11.30, 6. – 9. ročník do 12.25. 

21. a 22. prosince: volné dny v základní škole, mateřská škola od 7.30 do 15.30. 

Provoz školy a školky po vánočních prázdninách bude zahájen v pondělí 4. ledna. 

 

 

 

Poznámky do kalendáře: 

22. prosince – 2. ledna (pondělí – pátek)   vánoční prázdniny 

10. ledna (neděle)     novoroční žákovský koncert v kostele sv. Mikuláše 

20. ledna (středa)      zápis do 1. ročníku (od září 2016) 

22. ledna (pátek)     začíná prodej vstupenek na školní ples 

29. ledna (pátek)     pololetní prázdniny 

6. února (sobota)     školní ples 

11. února (čtvrtek)     schůzka rodičů v mateřské škole 

29. února – 6. března (pondělí – neděle)  jarní prázdniny 

24. a 25. března (čtvrtek a pátek)   velikonoční prázdniny 

28. dubna (čtvrtek)      zápis k předškolnímu vzdělávání (od září 2016) 
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Také členové Školního parlamentu se rozhodli na konci roku obdarovávat. Pro 

žáky prvního i druhého stupně uspořádali florbalový turnaj a sportovní odpoledne 

a jako zápisné musel každý soutěžící přinést hračku, dětskou knihu, pastelky, 

omalovánky. Vybrané věci poputují pod stromeček v Azylovém domu pro ženy a 

matky s dětmi v tísni v Opatovicích. 

 

Křižovatky = My na cestách s angličtinou a němčinou  
Na cestování s jazyky jsme se těšili už na jaře, kdy jsme ještě nevěděli, zda Ministerstvo 

školství vyslyší naši odpověď na „výzvu 56“, kterou chtělo podpořit výuku cizích jazyků. 

Vyslyšelo, takže už v srpnu mohli tři učitelé vyjet na jazykové kurzy do zahraničí. V Oxfordu 

a Chesteru ve Velké Británii byli M. Stavělíková a J. Posolda, v německém Mnichově 

rozvíjela svoje znalosti němčiny B. Spáčilová. 

Asi nejvíc se z výzvy radovali žáci sedmého až devátého ročníku, kteří se 

zúčastnili jazykově-vzdělávacích pobytů v Londýně a v Berlíně. Navštívili 

dvě evropské metropole, absolvovali devět hodin výuky cizího jazyka, 

viděli památky, poznali život v hostitelských rodinách, kde byli ubytováni, a 

nakupovali.  

Na začátku prosince B. Spáčilová a J. Hejný stínovali (tj. sledovali, jak to 

dělají jinde) své kolegy ve švýcarském Churu. 

Že nám úpravami školního vzdělávacích programů naše ministerstvo přidává spoustu nejen 

papírové práce, na to jsme si už zvykli. Tentokrát však Karmelitská 7 zaslouží pochvalu – tato podpora 

vzdělávání se nám líbí – We like it / Das gefällt uns.  

 

  

 

 
 

      Hrát bude skupina Relax Band. 

Předprodej vstupenek začne v pátek 22. ledna. 

Vstupenka s místenkou 100 Kč, vstupenka bez místenky 70 Kč.  

Veřejná generálka vystoupení žáků bude v 18.30. 

 

 

 

 

 

S koncem starého roku jako bychom zavřeli popsanou  

knihu a s novým rokem jako bychom vzali čistý arch  

papíru a tužku do ruky a začali psát nové příběhy. Přeji  

vám, aby vznikaly pouze knihy plné radosti, štěstí a lásky.    

     Mgr. Jaroslav Hejný 

Oznamujeme všem partnerům, že název naší školy od 1. ledna 2016 bude 

Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace. 


