
 

 

AKTIVITY  

V MĚSÍCI PROSINCI 

 

                        ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

• Prosinec je měsíc adventní, je to příležitost, která nás vede k zastavení, zklidnění mysli a rozjímání, 

k uvědomění si hodnot jako je štědrost, láska a soucit. Po celý měsíc budou probíhat činnosti, během 

nichž si budeme tyto hodnoty připomínat. 

 

• Na počátku prosince přijde svátek sv. Mikuláše se zvyky a tradicemi, které se k němu váží. Tematicky 

zaměřený den chystáme na pondělí 5. prosince. 

 

• Škola i školka se podílí na programu Mikulášské besídky pořádané obcí a SDH. Besídka proběhne 

v KD v neděli 4. 12., těšíme se, až se tam setkáme s našimi žáky i žáčky. 

 

• Na pátek 9. 12. je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie po celý 

den. V mateřské škole bude přerušen provoz, v provozu nebude ani školní jídelna, ani školní družina. 

 

• Ve čtvrtek 15. 12. se vypravíme do žďárského zámku na komentovanou prohlídku Vánoční příběh. 

Připomeneme si vánoční zvyky a tradice, které mají ve žďárském klášteře a zámku tradici již 770 let. 

 

• V pondělí 19. 12. se žáci 5. ročníku vypraví do žďárského divadla na pohádkovou činohru O Rusalce 

se zpěvy a hudbou Antonína Dvořáka. Sraz je v 7. 15 v šatně školy, doprava bude zajištěna linkovými 

autobusy. 

 

• V úterý 20. 12. nás navštíví pan Josef Beneš, spisovatel a ilustrátor, s besedou na téma Jak vzniká 

ilustrovaná kniha. Součástí besedy bude komentovaná videoprojekce a možnost zakoupení 

autorských knih (cena jedné publikace je 300,- Kč). 

 

• Srdečně všechny zveme na Vánoční besídku, která se uskuteční ve středu 21. prosince v 15.00 

v jídelně školy. 

 

• Čtvrtek 22. 12., poslední den před vánočními prázdninami, bude tematicky zaměřený na Vánoce, 

s hrami a činnostmi, rozdáváním dárečků a zpíváním koled. 

 

 

Přejeme Vám krásné a pokojné Vánoce i vše dobré v novém roce 2023. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Světnov 

 


