12. prosince 2016

Akční Vánoce 9.B
Cukroví skoro napečené, všude zbytky čokoládové (bramborové ) nadílky od Mikuláše,
světélka a vánoční stromečky na každém kroku… Ano! Předvánoční atmosféra jako z učebnice!
Přestože nám do vytoužených vánočních prázdnin ještě téměř dva týdny zbývají, už nyní si ale děláme
školní dny krásnější a příjemnější. K svačině nám maminka zabalí cukroví nebo vánočku, třídy jsou
krásně vyzdobené a ze školní kuchyňky teď snad každý den cítíme úžasnou vánoční vůni, která dokáže
dostat na kolena snad úplně všechny – žáky, ale i učitele! A abychom si tyto předvánoční školní dny
užili ještě více, vyrážíme často nasávat vánoční atmosféru do terénu…
Tak to v pondělí 12. prosince 2016 udělala i třída 9.B,
která v doprovodu paní učitelky Jitky Tomášové a pana učitele
Petra Pokorného vyrazila na obhlídku centra Prahy. Naše
kroky vedly od Masarykova nádraží nejprve na menší trh na
Náměstí Republiky. Poté jsme pokračovali Celetnou až na
Staroměstské náměstí, kde jsme prohlídkou strávili přibližně
hodinu. Vzhledem k tomu, že jsme si přivstali, bylo v centru
málo turistů, proto jsme si vánoční atmosféru mohli nerušeně
vychutnat plnými doušky.

Trhy v historickém centru města však nebyly naším jediným cílem. Možná teď očekáváte, že
jsme se vydali do muzea betlémů nebo na nějakou zajímavou vánoční výstavu… Ne ne, nic takového!
Jistě by to bylo také zajímavé, avšak my jsme jako druhý bod našeho programu zvolili něco akčnějšího.
To víte, naši žáci mají mnoho energie, tak jsme jim chtěli umožnit, aby ji ze sebe dostali… Uhádnete,
kam jsme se vydali? No přeci na laser game! Tato hra je v poslední době nejen mezi našimi žáky velice
populární, a proto jsme u toho nesměli chybět ani my. V základním ‚balíčku‘ měl každý tři hry, některým
se však tato zajímavá a moderní hra natolik zalíbila, že si ještě jedno kolo připlatili.

Po čtvrté hře už jsme ale vážně mířili domů. Věřím, že jsme si všichni tento pohodový pondělní
rozjezd užili a zpříjemnili si tak čekání na vytoužené vánoční volno… Ale pozor! Vánoce utečou, přijde
pololetí a co potom?! No?! Deváťáci, co na vás čeká?! Nezapomínejte na to! … 
Za 9.B ZŠ B. Hrozného zapsal Petr Pokorný

