
Jaký byl konec prosince a začátek ledna ve škole. 

Vánoce i začátek nového roku jsou pryč, ale vzpomínky na pěkné chvíle doma i ve škole nám dodávají 

energii v ponurém lednovém počasí. 

7. 12. 2022 letos proběhl ve stáncích venku školní vánoční jarmark. Sešla se spousta výrobků rodičů a 

dětí a také zájemců o jejich koupi. Děkujeme všem, kteří nás podpořili ať už výrobou nebo nákupem. 

Skvělým doplnění odpoledne bylo vystoupení naší taneční skupiny pod vedením paní Jarmily 

Kašparové v sokolovně. V 18 hodin jsme se pak připojili k celostátní akci Česko zpívá koledy a 

zazpívali si u rozsvíceného smrčku.  

Školní život v  prosinci byl ovlivněn blížícími se svátky. Nacvičovaly se vánoční písně v češtině, ale i 

cizích jazycích, probíhaly kvízy zaměřené na tradice u nás i v zahraničí, v chemii byly hodiny plné 

atraktivních pokusů, peklo se cukroví, tvořila krmítka pro ptáčky, tvořila se přání a vyráběly malé 

dárečky. Osmáci si užili atmosféru hlavního města, když se společně se svými pedagogy vydali na 

exkurzi do nové expozice Národního muzea v Praze Z hradů do továren. Zajímavá byla i návštěva dětí 

z MŠ, 1., 2. a 6. ročníku ve sklárně Koulier v Mrákotíně, kde viděly nejen výrobu ozdob, ale také si 

mohly tu svou originálně namalovat. Děti z 3., 4., a 5. ročníku byly v té době na netradičně 

zpracované Rusalce v divadle ve Žďáru. Nejlepší počtáři z 2. stupně se utkali ve vánoční soutěži 

Matematico, kterou letos pod vedením paní učitelky Marie Judové zorganizovali osmáci. Aktivní 

deváťáci si připravili další společný projekt se svými svěřenci z 1. třídy – pomohli jim s látkou 

z prvouky, společně vyrobili krmítka a zařádili si při bobování. Krásný program čekal těšně před 

prázdninami nejmenší děti v podkroví, kde si užily filmové představení Polární expres.  Aby se cítily 

opravdu jako v kině, vítaly je nejen plakáty a originální vstupenky, ale také sáčky s popcornem. 

O poslední adventní neděli zpíval v polničské sokolovně skvělý sbor Žďáráček a jako „předskokani“ 

byli vybráni naši zpěváčci ze 4. a 5. třídy pod vedením paní učitelky Pavly Prokopové. Jejich pěčlivě 

připravené vystoupení mělo velký úspěch A pak už se všichni těšili na poslední školní den, užívali si ve 

třídách stromečky, vyměňovali dárky, zkoušeli lidové zvyky, zpívali koledy, ochutnávali domácí 

cukroví. Ti nejmenší se vydali ještě k lesu nakrmit zvířátka. Třídy 2. stupně se letos utkaly při turnaji 

v přehazované, který uspořádali deváťáci a zaslouženě vyhráli osmáci.  Moc milá je tradiční účast 

našich bývalých žáků, s kterými se moc rádi potkáváme. 

Hned po svátcích přišla do školy paní nprap. Lenka Prokopová s programy primární prevence Policie 

ČR a potkala se u nás dokonce se Třemi králi z 5. ročníku, kteří s prvňáčky udělali milou obchůzku a 

každého potěšili a obdarovali. Hudební výchovu pak doplnil program ZUŠ Žďár n/S Pan Tau s námi 

zaměřený na různé hudební nástroje a filmové melodie. 

Už na začátku ledna myslíme na letošní přijímací zkoušky v dubnu, a proto jsme do školy pozvali 

deváťáky i s jejich rodiči, abychom se společně domluvili, co vše můžeme udělat, aby to i letos 

dopadlo co nejlépe a všichni mohli studovat na svých vysněných školách. Věříme, že to společně 

zvládneme. 

Po svátcích nás bohužel zastihla i smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřel pan Jaroslav Ptáček, který byl 

v letech 1976 – 1993 ředitelem naší školy. Čest jeho památce!  

Do nového roku přejeme všem pevné zdraví, hodně optimismu a radosti! 

Za zaměstnace ZŠ a MŠ Polnička Romana Chlubnová 

 


