
Vánoční zpívání již po osmé 

 

 Vánoční čas je velmi poetická doba, která rozechvívá i skryté kouty lidské duše a svou 
podstatou inspiruje k různorodé tvořivosti. Na naší škole je doba Adventu časem, kdy je 
možné kouzelným způsobem oživovat všechny výukové předměty a přinést do nich další 
rozměr. 

 Zdálo by se, že samotné zpívání koled, je něco, čemu se věnují mnozí a často a 
rozhodně je to pravda. Naši žáci si však při tradičním Vánočním zpívání nepřímo procvičí 
mnoho kompetencí i průřezových témat, ke kterým je přímo vede náš vzdělávací plán a které 
jsou jeho neoddělitelnou součástí. 

Během nácviku si děti rozvíjejí schopnost týmově spolupracovat, rozvíjet vztahy ve 
skupině i mimo ni, tolerovat a naopak se zdravě prosadit i obhájit si svůj názor. Seznámí se 
s mnohými zvláštnostmi našeho jazyka a porozumí novým slovům vyskytujících se 
v krajových nářečích, popustí uzdu své fantazii a tvořivosti při dramatizacích písní i při jejich 
výtvarných zobrazeních. Posunou svoji schopnost sebeprezentace i svoji sebejistotu. V tomto 
směru je obdivuhodné, jak žáci naší školy dokážou naslouchat a ocenit práci druhých, 
protože to není jednoduché a vyžaduje to určitou sebekázeň, empatii a zároveň vyzrálost. 
Učí se nevzdávat se a nacházet v sobě odvahu, i když se to zdá těžké a při tom mohou 
pochopit, že s kamarády se práce daří mnohem lépe, než pokud je člověk na věci sám. To vše 
se během projektu objevovalo jako běžné pracovní návyky a nutno říct, že i v prvních třídách, 
kde se děti s novými věcmi teprve sžívají, byly výsledné prezentace krásné a milé. 

Zpívali jsme české koledy známé i méně známé a uvědomovali si, že ve shonu dnešní 
dobu je víc než nutné učit děti se zastavit, myslet na krásu a tvořit. Při zpěvu jsme si 
prohlíželi vyzdobenou dvoranu, kde se opět ve volném prostoru něco vznášelo. Tentokrát to 
byly vánoční koule a nápaditost při tvorbě prostorových vyjádření byla neomezená. Ráno, 
před zpěvem, slyšely paní učitelky, držící dozor, okouzlené: „ Jéé…“, z úst dětí, které 
vstoupily do vyzdobené dvorany, a tehdy jsme si všichni byli jistí, že Vánoce jsou opět zde. A 
byly. 

Rodiče, kteří svým dětem držely palce, mohou na našich školních webových stránkách 
shlédnout jednotlivá videa, která dokumentují, jak se nám práce podařila. V bohaté 
fotogalerii se také nachází mnoho krásných momentek, které celou atmosféru přibližují. 

„Existence světa tedy stále trvá, ještě se zpívá.“ (Albert Einstein) 

jsol 


