
Rozsvícení vánočního stromu 
Již poosmé se před liteňskou školou v adventu rozsvítil krásně nazdobený strom. Letos jsme 
se sešli v pátek 7. prosince. Těšili jsme se na samotné rozsvícení, ale snažili jsme se sobě i 
návštěvníkům čekání zpříjemnit rozmanitými aktivitami.  
I letos byly pro návštěvníky nachystané drobnosti, které si mohli koupit pro radost sobě, nebo 
darovat někomu sobě milému. Děti v hodinách pracovních činností vyráběly vánoční 
dekorace, svícny, papírové ozdoby, dekorační předměty. Ve stáncích je pak malí prodejci 
nabízeli návštěvníkům. Ani mlsouni neodešli s prázdnou, členky místního sdružení zahrádkářů 
připravily skvělé občerstvení - jablečný závin, perníčky, křížaly a pečená jablíčka. Také bylo 
připraveno něco pro zahřátí Ve Stínu lípy. 
Mnoho zájemců všeho věku navštívilo také naše tvůrčí dílny ve škole. Na jednom stanovišti se 
příchozí zapojili do spolupráce při výzdobě papírového vánočního stromečku. Chystáme se 
soutěžit v odhadu, kolik ozdob jsme všichni dohromady na stromeček nalepili. Ve spolupráci s 
Domečkem Hořovice vznikla v jídelně naší školy improvizovaná vědecká laboratoř, či 
alchymistická dílna,v níž nám děti z kroužku převedly zajímavé pokusy. 
Na závěr odpoledne bylo připraveno kulturní vystoupení. O technickou stránku se postaral 
pan učitel Pet Krutský, kterému tímto děkujeme. Slovem provázela děvčata ze sedmé třídy - 
Romanka Burdová, Zuzka Lukešová, Nikolka Malinová a Dominka Soprová. Se svými čísly 
nejdříve vystoupili žáci první třídy s paní učitelkou Dagmar Karlovou, kteří si připravili pásmo 
básniček. Po nich nás se zvyky a tradicemi adventního období seznámily děti z druhé třídy a 
jejich paní učitelka Lenka Říhová. Potěšila nás dvě sborová vystoupení. Paní učitelka Martina 
Dvořáková se svými žáky, zpěváky i kytaristy, nacvičila píseň Prosinec. Žáci hudební školy 
vedení Petrem a Simonou Krutských si připravili několik písní s adventní tematikou a také se 
sami doprovodili na různé hudební nástroje. Písničku nám zazpívala Míša Krtková na trubku 
zahrál Ondřej Krtek, který se také postaral o závěrečnou fanfáru při rozsvícení stromku. 
Moc se nám líbila i malá děvčata z kroužku Tumbao. Všichni jsme drželi palce našim 
nejmenším, dětem z liteňské mateřské školky, jimž se vystoupení moc povedlo. 
Poděkování patří všem zúčastněným za milou atmosféru, potlesk pro naše vystupující i za 
štědrost. Za spolupráci pak děkujeme liteňským hasičům, Městysu Liteň a Domečku Hořovice. 
 


