
Adventní kalendář 

24 okének, spousta dobrot, sladkostí a čokolády, to je adventní kalendář, který zná 

téměř každý z nás. Adventní kalendář k předvánočnímu období prostě patří. Bez něj by čekání 

na Štědrý den ztratilo své kouzlo. A tak se školní parlament inspiroval a vymyslel jeden 

takový kalendář pro celou toužimskou základní školu.  

Nápad a nadšení parlamenťáků a dvou vyučujících je polovina úspěchu, a tak nám 

zbývalo „jen“ vyřešit, co kalendář bude obsahovat, jak bude vlastně vypadat, kam ho 

umístíme, jak bude otevírání „okýnek“ probíhat?  

Poprvé jsme se již u hotového adventního kalendáře sešli ve spojovací chodbě mezi 

prvním a druhým stupněm v pondělí 3. prosince, kdy jsme za pomoci dvou zástupců z každé 

třídy otevřeli první okénko. Žáci se dozvěděli, že začal advent a jeho symbolem je věnec. A 

s tím také souvisel první úkol – vyrobit si adventní věnec, který měl zkrášlit mnohdy fádní 

dveře školní třídy. I následující dny bylo u našeho adventního kalendáře rušno, žáci se zde 

scházeli s velkým předstihem a odhadovali, co na ně asi dnes čeká. V dalších dnech měli 

radost například v těch třídách, kde mají žákyni jménem Barbora, neboť tyto třídní kolektivy 

v den jejího svátku nepsali test. Další den měli žáci za úkol vymýšlet básničku, ve které 

použili slovo Mikuláš. Jindy zase psali pohádku s vánoční tematikou. V adventním kalendáři 

na ně také čekalo prodloužení velké přestávky, zkrácení poslední vyučovací hodiny, den bez 

testů pro všechny, potěšit vyučující pěkným vzkazem na tabuli, ale také vyzkoušet si některý 

z vánočních zvyků. 

Velmi nás překvapilo, s jakým nadšením se do plnění úkolů zapojili i žáci druhého 

stupně. Například mikulášské básničky vymyslely téměř všechny třídní kolektivy na druhém 

stupni. Ani žáci z prvního stupně nezůstali pozadu a blýskli se nejen ve vánoční výzdobě ve 

třídě. Přestože má adventní kalendář potěšit především děti, najde se i celá řada dospělých, 

kteří také milují drobná překvapení a prosinec si bez každodenního otevírání okének nedokáží 

představit. A tak si i vyučující tuto prosincovou aktivu nenechali ujít.  

Doufáme, že jste si všichni čekání na Štědrý den zpříjemnili minimálně tak jako my. A 

kdo ví, třeba za rok školní adventní kalendář zopakujeme. 

Za školní parlament  

L. Nesvadbová, J. Hudec 

 



 

  

 


