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Nad‰ení prvÀáãci ãekají na své 
vysvûdãení.

Ve ãtyfii hodiny odpoledne se
zcela zaplnily prostory ve vestibulu
na‰í ‰koly. ShromáÏdili se zde Ïáci
1. tfiíd, jejich rodiãe, prarodiãe, b˘-
valí Ïáci ‰koly a rodiãe ÏákÛ 9. roã-
níku, ktefií byli garanty celé akce.
Nejprve v‰echny pfiítomné pfiivítal
fieditel ‰koly Vlastimil ·íbl a poté
se pfiedstavili prvÀáci s krátk˘m 
úvodním programem. V druhé ãásti
slavnostního odpoledne v‰echny
velice pfiíjemnû pfiekvapila pohád-
ka, kterou nastudovali Ïáci deváté-
ho roãníku pro své nejmlad‰í spolu-
Ïáky. Byla plná ãertÛ, loupeÏníkÛ,
andûlÛ, hfií‰níkÛ i napraven˘ch du-
‰í. Zvukové i svûtelné efekty, kuli-
sy a kost˘my hercÛ daly pfiedstave-
ní tu pravou „‰Èávu” a pohádkovou
atmosféru. Pohádka se velice líbila
a udûlala radost nejen dûtem, pro
které byla urãena pfiedev‰ím, ale
i nám dospûl˘m. 

Po hodinovém pfiedstavení pfii‰lo
na fiadu slavnostní pasování dûtí do
fiad ÏákÛ ãernohorské ‰koly, jehoÏ
se ujali opût deváÈáci. PrvÀáãci si
domÛ odnesli kromû vysvûdãení
a nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ i pa-
sovací listinu a knihu od spisova-
telky Petry Braunové s jejím vlast-
noruãním vûnováním. Po pohádko-
vé diskotéce jiÏ nastalo bujaré ve-
selí a hodování. O bohatou hostinu
se postaraly na‰e maminky a ba-
biãky. 

Pasování má v na‰í ‰kole dlou-
holetou tradici. Jsme velice hrdí na
to, Ïe se pasování kaÏdoroãnû 
úãastní velké mnoÏství rodiãÛ
i pfiíznivcÛ ‰koly, ktefií se rádi na
tuto slavnost vracejí. Pro nás uãite-
le je tato akce pohlazením na du‰i.
Jde o krásné propojení toho, co je
zaãátkem ‰kolní docházky pro jed-
ny a pomal˘m se louãením s tûmi
nejstar‰ími Ïáky, ktefií byli také
kdysi tûmi nedoãkav˘mi mal˘mi
‰koláky s rozzáfien˘ma oãima pln˘-
ma oãekávání. A právû pfii tûchto
akcích si snad mÛÏeme fiíct, Ïe má
na‰e práce smysl. 

Za zamûstnance ‰koly 
J. Kubelková  
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Pasování prvÀáãkÛ v âerné Hofie
Tfiicát˘ leden byl v˘znamn˘m dnem pro v‰echny ‰koláky.

Rozdávalo se pololetní vysvûdãení. Ne jinak tomu bylo
i v Základní ‰kole âerná Hora. Nejvíce se na tento v˘jimeã-
n˘ den tû‰ila ãtyfiicítka nejmlad‰ích ‰kolákÛ, prvÀáãkÛ. Ti si
museli na svoje první vysvûdãení poãkat do pozdních odpo-
ledních hodin. âekání se jim ale rozhodnû vyplatilo. 


