Jak prožívá předvánoční čas ZŠ Jičínská?
Jak tráví lidé v dnešní době předvánoční čas? Užívají si pohody, kouzelného ducha
Vánoc? Většina z nás se kvůli povinnostem, jež se valí ze všech možných stran, ani nestihne
zastavit a nasát pravou vánoční atmosféru.
Členové kapely ZŠ Jičínská se od listopadu taktéž téměř nezastavili. Během
posledních dvou měsíců absolvovali mnoho zkoušek a celou řadu vystoupení. Díky jejich
snaze a píli se však ti, kteří zhlédli alespoň jeden z jejich koncertů, mohli na krátký čas
zastavit a prožít chvíli opravdové vánoční pohody.
Stejně jako minulý rok nazkoušela Školní kapela společně s žáky Komorního sboru
Masarykova gymnázia Vánoční kolébání – autorskou zpěvohru z pera gymnaziální
profesorky Blanky Hrubé. Tento příběh o zatoulané ovečce mělo možnost zhlédnout okolo
sedmi set diváků a stejně jako loni bylo toto vystoupení velmi působivé.
Město Příbor se letos rozhodlo zapojit do celostátní akce „Česko zpívá koledy“ a na
pomoc si přizvalo právě naši Školní kapelu. Koncert proběhl ve středu 10. 12. na podloubí
příborského náměstí. Před hlavním programem zahrála kapela několik zahraničních koled a
od 18h se náměstím rozezněly tóny nejznámějších českých vánočních písní. Ty společně
s kapelou zpívalo celé náměstí. O zpestření programu se postarala zaměstnankyně školy paní
Svatava Goldová. Její podání písně Veni Domine bylo nádhernou tečkou za příjemným
večerem.
K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří také tradiční vánoční jarmarky a naše škola právě
jeden takový uspořádala. Žáci společně s vyučujícími celý měsíc pilně pracovali na svých
výrobcích a mladší ročníky navíc nacvičovaly vystoupení pro rodiče a širší veřejnost. Ve
čtvrtek 11. 12. v odpoledních hodinách tak mohl jarmark, spojený se Dnem otevřených dveří,
naplno vypuknout. Žáci z prvního stupně prodávali své výrobky před kmenovými třídami a
svá vystoupení předvedli hned ve dvou blocích. Starším žákům pak patřily prostory chlapecké
tělocvičny. Na Vánočním jarmarku vystoupila také Školní kapela, která odehrála postupně 3
koncerty s vánoční tematikou. Některé členy kapely jste však mohli potkat v prostorách školy,
i když zrovna neprobíhal koncert. Rozhodli se totiž pomoci dobré věci a svým dílem přispět
na charitativní sbírku pro nemocného spolužáka Srdce pro Adama. Tuto sbírku se rozhodli
uspořádat zaměstnanci školy spolu se Spolkem rodičů. Ti rodiče, kteří se chtěli do sbírky
zapojit, tak mohli přispět právě na jarmarku, kde byla přichystána zapečetěná pokladnička, či

si mohli nechat zahrát píseň od již zmiňovaných členů Školní kapely, kteří na požádání
zahráli za drobnou úplatu dotyčnému píseň dle jeho přání. Další akcí v rámci této charitativní
sbírky bude tzv. Srdíčkový den, který proběhne 18. a 19. 12. Žáci si budou vzájemně prodávat
srdíčka, která si v předchozích hodinách, za pomoci učitelů a vychovatelů, vyrobí z různých
materiálů.
Závěrem je třeba poděkovat všem pedagogům a členům Spolku rodičů za realizaci
Vánočního jarmarku, dále všem žákům, kteří přispěli svými výrobky či se jarmarku aktivně
účastnili. Velké poděkování patří taktéž členům Školní kapely, panu učiteli Zbyňku
Machetanzovi a paní učitelce Marcele Holubové.
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