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8. prosince se konal na naší škole vánoční
jarmark. Už několik týdnů před tím žáci s rodiči
vyráběli doma výrobky, které pak žáci prodávali.
Výrobků bylo hodně - různé vánoční zápichy do
květináčů, svícny, náramky, voňavé sáčky, veselé
vařečky, dřevěné domky, klíčenky, záložky, různé
ozdůbky a další. Výtěžek z jarmarku byl velmi
pěkný a žáci se už těší na příští rok. 

Vánoční jarmark

V pátek 2. prosince se žáci 6. ročníků vypravili na exkurzi do liberecké
iQLANDIE, kde si prohlédli zajímavé vědecké expozice a sami si vyzkoušeli
nejrůznější experimenty. Například zde děti viděly Teslův transformátor,
vyzkoušeli si simulaci zemětřesení, tvorby vodního víru či tornáda a také si
povídali s robotem. Součástí exkurze byla také návštěva místního planetária,
kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o vesmíru. Díky promítací kopuli jsme
se společně mohli vydat na cestu do naší sluneční soustavy a podívat se
zblízka na planety a významné hvězdy, které nás obklopují.

Exkurze do iQLANDIE

V pondělí 8. 12. žáci 9. ročníků uspořádali Mikulášskou nadílku nejen pro žáky naší školy, ale i pro Mateřskou
školku Mírová a Domov Modrý kámen. Mikuláši zjišťovali, které děti zlobily, andělé rozdávali dárečky a čerti se
postarali o ty nejzlobivější děti, které si i odnesli. Odměnou jim byly připravené písničky, básničky, koledy a
dokonce i taneční kreace. 

Mikulášská nadílka

Mikuláš v 1.C
I do 1.C letos zavítal Mikuláš se svou družinou. Děti mu zazpívaly
natrénovanou písničku, ke které připojily i taneček. Mikuláš děti pokárál,
že nemají breptat o hodině a řekl jim, že se ve škole kvůli zbytečnostem
nepláče. Poté dali andělé každému malou nadílku. Děti měly celý den
projektové vyučování zaměřené na Mikuláše a ve škole byly v maskách
čertíků nebo andílků.
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Dne 13. prosince se konaly v 1. A vánoční dílničky s rodiči. Děti si
vyrobily svícen, zdobily perníčky, vyráběly jedlé svíčky a ze skořápek
lodičky. Děkuji rodičům a paní vychovatelce za pomoc. Dílničky se
velmi vydařily. 

Vánoční dílničky  1.A
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Naše škola využila čas Adventu k návštěvě saské metropole - Drážďan, která
je právě v této době známá svými vánočními trhy. Společně jsme 7. 12.
navštívili dva z deseti rozmístěných trhů, které se lišily nejen svojí velikostí,
ale i svým zaměřením. Nejvíce nás zaujal vánoční trh Štrýclmarkt, který je
nejstarším vánočním trhem v Německu. A protože na vás v Drážďanech
dýchá historie na každém kroku, prohlédli jsme si památky v centru města.

Dne 1. 12. se ve třídě 4.B uskutečnily vánoční dílničky s rodiči. Několik maminek si pro děti
vymyslely výrobky, které byly následně vhodné prodávat na jarmarku. Po vyučování jsme
tu spolu strávili zhruba 3 hodiny příjemného a nápaditého tvoření. Všichni žáci si vytvořili
několik výrobků, kterými se mohli pochlubit a prodat je na Vánočním jarmarku. Celé
odpoledne se linulo v příjemné náladě. Žáci, díky společně strávenému času utužili vztahy
ve třídě. 

Vánoční dílničky 4.B 

1. prosince se třída 5.B vypravila do muzea na předvánoční program. Děti
se zde dozvěděly o adventních zvycích a postavách, vyrobily si papírovou
tašku, ozdobily svíčku a upekly si pracinky. Vyzkoušeli jsme si, jak se loupají
a melou ořechy, poznali jsme některé vánoční pokrmy a také jsme zkusili
nahlédnout do budoucnosti pomocí adventního věštění. V příštím roce
uvidíme, jestli se věštby vyplní. :-)

Předvánoční program v muzeu

Dne 10. 12. 2022 proběhlo vystoupení kroužku aerobicu na tradičním
Vánočním jarmarku na náměstí v Mnichově Hradišti. Mezi vystupujícími byly
Vanessa Tomášová z 5.C, Emma Frydrychová, Viktorie Flanderková a
Šárka Bradnová, všechny ze 6. C.

Kroužek aerobik - vystoupení
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Výjezd 9. ročníků do Dražďan
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Plavání 3.A a 3.B

www.1zsmh.czzssokolovskamnichovohradiste

3

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace

Vánoční program v místním muzeu si nenechali v
prosinci ujít také prvňáčci. V menších skupinách si
postupně vyrobili papírovou tašku, upekli ořechové
pracny a ozdobili svíčku. Potom si společně
vyslechli povídání o zvycích a tradicích v čase
adventním i vánočním a některé zvyky si i
vyzkoušeli. Příjemně jsme se naladili na vánoční
atmosféru. Bylo to prima.

Vánoce v muzeu

Ve čtvrtek 15. 12. odpoledne měla naše třída napilno.
Čtyři maminky připravily vánoční tvoření pro naši třídu.
Pomáhalo i několik dalších maminek a tatínků a dokonce
jedna babička. Děti byly šikovné a trpělivé, a tak si
všechny odnesly domů svícen, přáníčko, zápich v podobě
anděla a bříška plná vlastnoručně vyrobených indiánků. 

Vánoční dílničky v 1.B

Ve čtvrtek 15. 12. se uskutečnilo spaní ve škole pro 4.B. Sešli jsme se okolo 17.
hodiny. Na odpoledne byl naplánovaný vyčerpávající program. Po přípravě třídy na
spaní jsme se vydali na procházku ke stromečku, kde jsme spočítali svítící hvězdy.
Následně jsme šli pod místní kino si užít sněhu a trochu se kouličkovat. Na 19.
hodinu jsme měli objednanou k večeři pizzu, takže jsme se vrátili zpět do školy. Po
chvilce odpočinku a vydatné večeři na děti čekala bojovka. Některé děti měly strach,
ale po projití školy po svíčkách, zjistily, že to bylo snadné a chtěly ji zopakovat. Před
večerkou jsme si pustili film Sám doma, u kterého již některé děti usnuly. Věříme, že
spaní ve škole budeme moc zopakovat a užít si dalších společných chvil.

Spaní ve škole 4.B

8. prosince nastal očekávaný den - první hodiny plaveckého výcviku žáků
III.A a III.B. První hodinu instruktorky rozdělily žáky do 4 skupin podle
výkonu. Druhou hodinu se už pilně plavalo, různě potápělo, vydechovalo
do vody a kopalo nohama ve vodě. Odměnou pak byla jízda na tobogánu a
vířivka. Dětem se plavání líbilo a těší se už na dalších 9 lekcí.
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V pátek 9. 12. jely třídy 5. B a 5. C na exkurzi do Prahy. Cesta
autobusem příjemně ubíhala a jen co jsme vystoupili, vydali
jsme se do pražského planetária. Tam jsme si prohlédli
expozici, nakoupili nějaké suvenýry a také nás čekalo
zajímavé promítání o naší sluneční soustavě. Mimo planetária
jsme navštívili také mořský svět. Zde nám pan průvodce
vyprávěl zajímavosti o mořských tvorech. Viděli jsme např.
perutýna, mořské koníky či sumýše. Nikoho jsme neztratili a v
plném počtu jsme se odpoledne vrátili zpátky do Hradiště.

Exkurze do Prahy

V pátek 16. prosince a v pondělí 19. prosince proběhl na naší škole tradiční vánoční florbalový turnaj 1. a 2.
stupně. Každá třída si poskládala svůj tým, který za podpory spolužáků bojoval o co nejlepší umístění. I když
hráli všichni s velkým nasazením, vítěz turnaje mohl být vždy pouze jeden. Na 1. stupni zvítězila třída 5.B a na 2.
stupni třída 9.B. Oba dva florbalové dny si žáci moc užili. 

Florbalový turnaj

Vánoční ladění v 1.B
Poslední školní den v tomto roce jsme se naladili na vánoční atmosféru. Povídalo se o tom,
jak vypadá Štědrý den v každé rodině, o vánočních zvycích, přáních i dobrotách. Pili jsme čaj
a baštili cukroví. Potom jsme se dívali na pohádku a mezitím k nám do třídy přišel Ježíšek,
který pro nás pod stromeček připravil dárky. Objevili jsme v nich lego, dráhu pro autíčka i
vlaky, hádací hru, barevné gelové fixy a zažehlovací korálky. Hned jsme všechno vyzkoušeli
a hezky si pohráli.
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Muzeum Mnichovo Hradiště připravilo pro školáky vánoční program, který dne 7. 12. navštívily i děti z 2.A a 2.B.  
Dozvěděly se spoustu zajímavých informací o vánočních zvycích a tradicích. Společně pekly cukroví, vyráběly
svíčky a dárkové taštičky. Nakonec si děti mohly odnést domů pěkné výrobky. Připravený program se všem moc
líbil.

Vánoce pro školy

Besídka - Rok 2022 jsme ve škole zakončili vánoční
besídkou. Nadšení z dárků je na dětech vidět.

Besídka

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A LÁSKY V ROCE 2023

Dne 6. 12. se 1. A zúčastnila drátkování s p. Kraušnerovou. Děti si vyrobily vánoční
ozdobu, na kterou navlékaly různě barevné korálky. Nakonec na vánoční ozdobu
připevnily dřevěnou dekoraci. Děti byly nadšené z výrobku, který si vyrobily a
odnesly si ho s radostí domů. 

Drátkování

Dílničky a jarmark v 1.C
Před jarmarkem byly dvě odpoledne v 1.C věnovány
dílničkám, na kterých rodiče s dětmi vyráběli věnce,
svícny, anděly, přáníčka a betlémy. Akce byly
vydařené a výrobky se poté prodávaly na jarmarku při
poslechu koled a vůni vánočního moštu.
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