Na naší Sedmsetdesítce zavonělo jehličí, perník, zpívaly se koledy…byl tradiční jarmark
Napsal uživatel Mgr. Petra Rotreklová
Pátek, 13 Prosinec 2019 12:35 - Aktualizováno Pátek, 13 Prosinec 2019 12:36

V den první adventní neděle, 1. prosince 2019, již po desátéškolní kolektiv ZŠ Bučovice 710
uspořádal v prostorách základní školyvánoční jarmark. Tedy nejen, že jsme letos oslavili 70.
výročí založení naší ZŠ, tak i toto předvánoční setkávání mělo své kulatiny. Tuto akci
umocňoval den začínajícího adventu, rozsvěcování vánočního stromu před budovou ZŠ se
zpěvy sboru 2. stupně a velkolepý ohňostroj s krásným hudebním doprovodem

Na této předvánoční akci si rodiče dětí a přátelé školy mohli nakoupit od žáků jejich
vlastnoručně vyrobené vánoční dárečky, dekorativní předměty, zazpívat koledy a shlédnout
dramatické a hudební pásmo dětí z 1. stupně. V dílničkách si menší návštěvníci zdobili
perníčky, vyráběli různé ozdoby na svůj vánoční stromeček.Návštěvníci dostali u vstupu
vánoční perníček a pohledy,které vyrobili žáci. Ve vstupní hale školy probíhala soutěžní výstava
o nejhezčího sněhuláka.Soutěže se zúčastnilo 53 soutěžících a bylo velmi těžké pro
návštěvníky dát hlas jen jednomu z nich. Byla to pěkná podívaná, a proto výstava je na naší
škole prodloužena až do konce února. Nakonec zvítězil sněhulák třídy1.A a žákyně Adély
Kozákové ze 7.A. Mezi oceněnými byli ještě Matěj Hrubý z 2.A, Jan Šimeček z 1.C, Šimon
Sotolář z 4.C, Marek Machač z 2.B.

Žáci si vše připravovali v hodinách pracovních činností, výtvarné výchově, v družině, v
odpoledních tvořivých dílnách, ve výtvarném kroužku, ale také samostatně doma.Nechyběla
možnost vánočního občerstvení a příjemného posezení u kávy, čaje a punče. Zdařilost těchto
jarmarků také dokumentují fota na FB naší školy a hlavně účast, kdy letos školu navštívilo více
než 500 občanů Bučovicka. Také ohlasy a zápisy v kronice školy jsou motivací zase do příštího
roku.
Děkujeme za návštěvu přátelům naší školy a přejeme do nového roku hodně zdravíčka.Těšíme
se opět příští rok na shledání.

Mgr. Petra Rotreklová, uč. ZŠ Bučovice 710
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