5. prosince 2015
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

Rok 2015 utekl jako voda a nyní už nám po roce na dveře znovu klepou Vánoce. Děti
se začínají těšit na dárečky, maminky pečou cukroví a tatínkové se snaží Ježíškovi pomoci koupí
toho nejkrásnějšího vánočního stromečku. Ani my ve škole však nezapomínáme na vánoční
tradice a zvyky.
V pátek 4. prosince 2015 jsme se po roce znovu zapojili do předvánoční akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Jedná se o součást projektu Český Ježíšek, kdy ve stejné
chvíli děti i dospělí po celé České republice vypustí k nebi
balónky s vlastnoručně napsanými přáníčky a pokusí se tak
překonat stávající rekord. Zúčastnit se může každý, kdo má
chuť být součástí této výjimečné akce, a zorganizovat ji proto
není jen tak. Díky zkušenostem z minulého roku jsme už ale
věděli, jak na to!
Mezitím co uvnitř ve škole probíhalo pod vedením pana učitele Bäumelta nafukování
balónků, venku se všichni bavili a těšili se na onen moment, kdy konečně každý dostane svůj
vlastní balónek. Děti před školou tančily, zpívaly vánoční písničky, házely papírovými koulemi
na cíl a užívaly si předvánoční atmosféry. Děti i rodiče si poté vyplnili vánoční přáníčka, která
později přivázali na šňůrku k balónku.
Ve čtvrt na čtyři přišla tolik očekávaná chvíle - na pokyn pana Václava Vydry, patrona
této jedinečné akce, hovořícího k nám prostřednictvím rádia Impuls jsme balónky všichni
najednou vypustili. Velmi rádi konstatujeme, že letos jsme společně za ZŠ Bedřicha Hrozného
vypustili k nebi celkem 249 balónků, což je o 63 více než v minulém roce! Za pomoc při
organizaci akce děkujeme paní učitelce Janě Tovarové, panu učiteli Petru Bäumeltovi, paním
vychovatelkám, současným deváťákům i bývalým žákům naší školy.
Nyní už nám nezbývá nic jiného, než věřit, že všechna naše přání budou vyslyšena. Ale
buďme však rozumní, Ježíšek přeci musí myslet na všechny děti na světě, takže to nemá vůbec
lehké. Pokud nám nepřinese vše, co jsme si přáli, nesmutněme, naopak. Aspoň budeme mít
důvod se s balónky sejít i za rok! Už teď se všichni moc těšíme!
Za ‚balónkové organizátory‘ při ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem zapsal Petr Pokorný

