
Začátek prosince je vždy ve škole spojen s adventem a jeho tradicemi. V každé třídě připomíná 

adventní věnec blížící se svátky. Ve výtvarné výchově se malují vánoční přání, v dílně dokončují 

výrobky ze dřeva i z hlíny, aby mohly být použity jako dárečky pro nejbližší nebo k prodeji na 

adventním jarmarku ve středu 7. 12. 2022. 

Naši prvňáčci dostali při malé slavnosti v podkroví z rukou pana krále své slabikáře, čemuž 

předcházelo splnění několika čtenářských úkolů a vytvoření vlastní záložky za podpory kamarádů 

z deváté třídy. Teď už jen se pustit do čtení! Nejmenší děti přišly pozdravit i naše seniory na jejich 

Kateřinské posezení do místní restaurace, kde zazpívaly vánoční písničky pod vedením paní učitelky 

Lucie Teplé. 

Mimořádně se dařilo i našim sportovcům – chlapci z deváté třídy zvítězili v okresním kole turnaje ve 

stolním tenise a budou naši školu reprezentovat v kraji. 

Na exkurzi do Moravského zemského muzea v Brně si tentokrát vyjeli sedmáci, aby doplnili své 

znalosti týkající se Velké Moravy. Potěšili se i prohlídkou vánočně vyzdobené jihomoravské 

metropole. 

Na konci listopadu vycestovala na pozvání skupinka čtyř pedagogů do naší polské partnerské školy 

v obci Lubiń nedaleko Lešna. Zúčastnili jsme se bohatého programu, který naši kolegové a jejich žáci 

připravili při příležitosti 25 let od rekonstrukce školy. Zahájení proběhlo v tamním benediktínském 

klášteře ranní mší, pokračovalo vzpomínkami rodáků a vyvrcholilo tanečními a dramatickými 

vystoupeními v tělocvičně. Zúčastnila se řada hostů, bývalých ředitelů, zaměstnanců, veřejných 

činitelů i absolventů. Obdivovali jsme, jak vše bylo naplněno patriotismem, vztahem a láskou ke 

škole, obci i vlasti. Nejen v tom nám jsou naši kolegové a jejich žáci inspirací. Také svou mimořádnou 

vřelostí, pohostinností a pozorností. Kromě pobytu v Lubiniu a nedalekém filmovém skanzenu 

Czichovo, jsme měli možnost strávit část dne v Lešně, které je spojeno s významnou českou stopou 

Jana Ámose Komenského. Bylo nám velkou ctí, že nás přijal primátor města a osobně nám ukázal 

nejen radnici, ale i centrum a pochlubil se moderně zrekonstruovanou knihovnou, která je nejen 

centrem čtenářství, ale i významnou kulturní institucí. I tam jsme byli velmi přátelsky přijati, včetně 

občerstvení a dárků. Na jaro 2023 budeme společně připravovat první výměnný pobyt polských dětí u 

nás. 

Celá škola se nyní chystá na Vánoce. Mikuláš u nás naděloval spolu s čerty a anděly z 9. třídy už 2. 12., 

protože v pondělí čekalo děti z druhého stupně představení ve žďárském divadle. Teď máme před 

sebou ještě tradiční vánoční besídky a mezitřídní turnaj a pak už Vánoce a prázdniny. 

Přejeme Všem klidné svátky, hodně rodinné pohody a do nového roku pevné zdraví! 

Za zaměstnance a děti ZŠ a MŠ Polnička 

Romana Chlubnová 


