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 Pomalu, ale 

jistě se blížily Váno-

ce. Protože tyto 

svátky znamenají 

především setkávání 

rodin a blízkých přá-

tel, napadlo paní 

učitelku Majerovou 

uspořádat vánoční 

besídku v naší třídě. 

Všichni jsme nadše-

ně souhlasili, začali 

nacvičovat program 

a těšili se na společ-

né posezení našich 

rodin. Tuto besídku 

jsme nazvali Hed-

vábná stezka. Nacvi-

čili jsme scénku 

Father Christmas, 

vánoční koledy a 

písně v češtině i an-

gličtině. 

    Byl pátek 18. 

12. 2015. Po vyučo-

vání jsme naši třídu 

proměnili v malý 

sál. Na stoly jsme 

připravili talíře 

s cukrovím od ma-

minek a babiček a 

občerstvení, se kte-

rým jsme pomohli 

paní učitelce. Pře-

vlékli jsme se do 

kostýmů na generál-

ku, dolaďovali a tě-

šili jsme se na pří-

chod rodičů. Před-

stavení a písničky 

měly veliký úspěch. 

    Přišel čas na 

překvapení, které 

připravila paní uči-

telka, a sice malová-

ní na hedvábí. Moc 

nás to bavilo. Malo-

vali jsme, povídali 

si, smáli se, občer-

stvovali se a k tomu 

všemu hrál a zpíval 

Kája Leskovec 

s paní Evou. Atmo-

sféra byla úžasná. 

    Domů jsme 

šli s dobrou náladou, 

vlastnoručně vyro-

benou vánoční deko-

rací a s pocitem, že 

se nám Vánoční se-

tkání na hedvábné 

stezce více než vy-

dařilo. 

                                                                                                                

Kája Lencová 

 

Hedvábná stezka 

Nadpis vnitřního textu 

  

,,Tuto besídku 

jsme nazvali 

Hedvábná 

stezka.“ 
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 Skoro celý 

prosinec jsme nacvi-

čovali vánoční be-

sídku, která se kona-

la 18. 12. 2015 

v naší třídě IV. A. 

Připravili jsme si 

české i anglické pís-

ničky Jingle Bells, 

Silent Night, Cesta a 

Půlnoční. Také jsme 

nacvičili scénku 

Father Christmas. Já 

a Kája jsme si zahrá-

li babies. Společně 

s paní učitelkou 

jsme připravili i po-

hoštění. Ve třídě stál 

vánoční stromeček 

s ozdobami, které 

jsme si vyrobili a na 

okenních parapetech 

stáli andělé, rovněž 

z naší dílny. Během 

besídky nás dopro-

vázel na klávesy ta-

ké Kája Leskovec, 

kterého doprovázela 

jemu i nám spřízně-

ná duše paní asis-

tentka Eva. Rodiče 

s námi malovali na 

hedvábí a popíjeli 

kávu nebo čaj. Po-

hodová a rodinná 

atmosféra naší be-

sídky se nám všem 

líbila. 

                                                                                                   

Barča Valentová  

 

Vánoční besídka 

Hedvábná stezka 

vybarvili. Na mém 

kolečku byla cesmí-

na s kometou. 

    Na klávesy nám 

hrál vzácný host, 

nevidomý Kája Les-

kovec z 9. třídy, kte-

rý kdysi býval ve 

stejné třídě jako my. 

 Naše hed-

vábné výtvory jsme 

ještě doplnili o 

třpytky v novém ro-

ce. Jsem velmi spo-

kojený a cítím se 

v naší třídě skvěle.  

 Děkuji naší 

třídní učitelce. 

                                                                                                    

Jan Krbeček 

    Dne 18. 12. 

2015 proběhla naše 

krásná besídka. Asi 

dva týdny předtím 

jsme začali trénovat 

a připravovat třídu. 

Moc jsem se těšil, 

ale zároveň jsem 

měl i trochu trému. 

    V úvodu 

jsme konverzovali 

anglicky a zahráli 

scénku Father 

Christmas.  Potom 

jsme zpívali Jingle 

Bells, Silent Night, 

Cestu a Půlnoční. 

     Ná-

sledovala nejhezčí 

část besídky. Naše 

velmi milá paní uči-

telka rozdala připra-

vená hedvábná ko-

lečka a my jsme si je 

,,Během besídky 

nás doprovázel 

na klávesy také 

Kája Leskovec.“ 
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Byl advent. Blížily 

se ty voňavé Vánoce 

plné cukroví a dár-

ků. Tahle příjemná 

vánoční atmosféra 

vládla i v naší třídě. 

A tak jsme začali 

připravovat besíd-

ku…Samozřejmě by 

to nešlo jen tak, 

vždyť žádný učený 

z nebe nespadl. 

Chtělo to především 

píli a trpělivost. 

   Paní učitelka nám 

od všech písniček 

rozdala texty. Šlo o 

anglické písničky 

JINGLE BELLS 

(Rolničky), SILENT 

NIGHT (Tichá noc) 

a o české písničky 

CESTA a PŮL-

NOČNÍ. Potom také 

tradiční české kole-

dy JAK JSI KRÁS-

NÉ NEVIŇÁKO a 

PÁSLI OVCE VA-

LAŠI. Zahráli jsme i 

vánoční příběh 

FATHER 

CHRISTMAS. 

 A nebyla by 

to naše paní učitel-

ka, kdyby chybělo 

nějaké tvoření, ale 

ani to nechybělo. 

Pracovali jsme 

s hedvábím…

Vybarvovali jsme si 

hedvábná kolečka a 

u kláves seděl Kája 

Leskovec. Hrál a 

zpíval různé koledy 

a vánoční písničky. 

Všem se to určitě 

moc líbilo. 

Zuzka Livečková 

 

Vánoční besídka 

 

 

,,Šlo o anglické 

písničky 

JINGLE 

BELLS 

(Rolničky), 

SILENT 

NIGHT (Tichá 

noc) a o české 

písničky 

CESTA a 

PŮLNOČNÍ.“ 
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 Naše vánoč-

ní besídka se konala 

v pátek 18. 12. 2015 

od 15.30. S paní uči-

telkou jsme předem 

připravili nejen židle 

a stoly, ale i pohoš-

tění pro rodiče. Na-

bízeli jsme vánoční 

cukroví, chlebíčky, 

kávu, čaj a minerál-

ky. Besídku zahájila 

paní učitelka. Násle-

dovalo naše přivítání 

hostů v angličtině a 

sehrání scénky 

Father Christmas. 

Na besídku jsme 

pozvali také Káju 

Leskovce, který nás 

doprovázel na kláve-

sy při zpěvu českých 

i anglických písní a 

koled: Jingle Bells, 

Silent Night, Cesta a 

Půlnoční. Purpuru 

zahrály na flétnu 

Zuzka s Adélkou. 

Linda zahrála na 

klávesy Jak jsi krás-

né neviňátko a já 

Pásli ovce Valaši.  

Po skončení 

programu nás čekala 

Hedvábná stezka. 

Paní učitelka měla 

pro každého připra-

vený předkreslený 

obrázek na hedvábí 

a my jsme ho spo-

lečně s rodiči vybar-

vili. Malování na 

hedvábí nás moc 

bavilo a všem se ob-

rázky povedly. Při 

našem tvoření nám 

hrál Kája a vládla 

vánoční pohoda. 

Besídka se 

nám opravdu vydaři-

la. Popřáli jsme si 

hezké Vánoce a spo-

kojeně se rozešli do 

svých domovů.   

                                                                                           

Káťa Jakubcová 

 

Vánoční besídka 

 

 

„Chcete-li získat pozornost čtenáře, 

umístěte sem zajímavou větu nebo 

citát z textu publikace.“ 

 

 

 

 

Stránka 5 Svazek 1, Vydání 1 



Základní škola a Gymnázium Vodňany 

 

Základní škola a 

Gymnázium Vodňany 

Telefon: (383 313 413)  

E-mail: zsb.vod@seznam.cz  

 

Na vydání tohoto čísla se po-

díleli:  

Žáci IV. A 

Toto číslo bylo vydáno za přispění 

ZŠ a Gymnázium Vodňany v počtu 

1 výtisk 

www.zsbvodnany.cz 


