
 

          Podzimní přespávání ve škole 22. - 23.11.2013 

                                kroužek vyšívání 

 
               Naše přespávání ve třídě naší ZŠ začalo v pátek 22.11.ve 13 hodin. 
          Až do 17 hodin jsme pracovali na našich výšivkách. Už také začalo vyšívání 

          vánočních přáníček, a to je  pro nás veliká radost. Uděláme si vždy plán, 

          že jich vyšijeme klidně sedm, ale nakonec jsme všichni rádi, že vyšijeme 

          alespoň jedno. Pokud více, dodělávají se až v lednu následujícího roku. 

                 Asi v patnáct hodin jsme měli moučník s jahodami, červeným želé 

          a zdobený šlehačkou. Bylo to výborné. 

                Okolo sedmnácté hodiny jsme se navzájem představili, my děti 

          a hlavně všichni naši dozorující. Přiletěl i motýl Emanuel a Maková 

          panenka. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Kdo chtěl, šel do školní 

          kuchyňky připravovat večeři, a ostatní začali připravovat další třídu na naše 

          vystoupení. Příprava spočinula v tom, že jsme vyzdobili tabuli, porovnali 

          židle a na chodbě pouklízeli různé věci na přespání. 

                 V kuchyňce jsme strouhali asi na třech struhadlech jeden kg tvrdého 

          sýru, omyli si talíře, připravili příbory a na stůl také kečup, dali vařit vodu 

          na špagety. Vařilo se šest balíčků špaget. Nemohli jsme se už dočkat, jak 

          jsme se těšili na večeři. Byly výborné. Něco málo zbylo, ale věděli jsme, že 

          okolo desáté se budou také hodit. 

                 Nahoře v osmé třídě bylo vyšperkováno a po malých přípravách se zača- 

          lo s naším programem. Hlasilý potlesk nám byl odměnou. 

                 Po osmé hodině večerní přišly Klárka, Maruška a Mirka se svíčkami 

          a byly převlečené za středověké dámy. Ve třídě byla tma, jen svíčky svítily. 

          Bylo to tajemné. Děvčata nás podarovala středověkým dukátem,  který 

          byl navléknutý na nitce. Bylo ticho, nikdo nedutal. Co bude s námi? Pomalu 

          jsme si přešli do naší školní cvičebny. 

                 Také zde to bylo neobvyklé. Na zemi svítily svíčky, na lavičkách byly     

          rekvizity, zněla velmi krásná irská instrumentální hudba... jako na hradě 

          někde ve středověku. Absolutní ticho!!! Byly jsem pasovány na středověké 

          dámy i Šimon Šinkora. 

                  Ale nejprve jsme všichni museli odpovědět na tři otázky. 

          Některé byly težké. Potom  nám byla dána na hlavu korunka princezen 

          ze středověku. Následovala stezka smíchu a pak už jsme si všichni mohli 

          ochutnat čokoládový dukát a lízátko. Skončili jsme ve školní kuchyňce, kde 

          jsme skoro všechny špagety spořádali. 

                 To už bylo víc než deset hodin. Následovaly hry, hádanky, vtipy. 

          K tomu jsme pojídali naše milované brambůrky a pili dětskou colu. 

          Naše nejoblíbenější hra „Prasátko kvikni“ byla velmi veselá, zvláště pak, 

          když motýl Emanuel přilétl na Makovou panenku. A bylo ještě mnoho 

                  



           

           

           

         dalším situací, které byly zábavné, také se nám vůbec nechtělo jít si lehnout. 

         Ještě v jednu hodinu v noci se nám zdálo, jakoby bylo poledne.  Oči ne a ne 

         aby se zavřely. Povídali jsme si - téma „veselé příběhy ze života“. Trvalo 

         to dlouho, a v kolik jsme usnuli? to je také tajné, to se nikdy nedozvíte. 

                Ale to ráno... všichni jsme museli slíbit, že to odpoledne doma dospíme. 

         Citronový čaj a chleba s marmeládou nám moc chutnaly. Balit se nám nech- 

         tělo, ještě jsme dojídali a dopíjeli zbytky a pomalu nosili balíky na chodbu. 

         A najednou nám ještě zůstal časový prostor na hry... No dobrý, ne? 

                Dostali jsme ještě dárek a rodiče si pro nás přicházeli. 

                A co bude za rok? No přeci - budeme tu zase spát!!! 

                A přejte nám to... 

 

                Anežka Frintová, Anežka Škodová, Kateřina Povolná, Sandra 

               Kormanová a celý kolektiv dětí z kroužku vyšívání. 

          

 

 

               

 

 


