
Den otevřených dveří 
 

V úterý 19. prosince 2006 uspořádala Základní škola Npor. Loma v Příboře „Den otevřených dveří“                                                         

a vánoční jarmark. 

Rodiče, bývalí žáci i ostatní návštěvníci si mohli prohlédnout celou školu, která byla vyzdobena                     

a připravena ukázat, co se ve škole děje. Ve třídách byly vystaveny fotografie a alba z činnosti školy. 

Na 1. stupni mohli návštěvníci vidět učební pomůcky, se kterými žáci pracují a děti samy s těmito 

pomůckami pracovaly. V pracovně počítačů žáci předváděli svou práci na internetu, ve školních dílnách 

vyráběli výrobky, ve cvičné školní kuchyni připravovali malé občerstvení a vařili i náročnější jídla. V chemii 

si mohl každý vyzkoušet svou šikovnost při pokusech s chemikáliemi. Ve fyzice a přírodovědné pracovně              

1. stupně se promítalo velkoplošným promítacím přístrojem. V odborných pracovnách zeměpisu, dějepisu            

a hudební výchovy byly vystaveny učebnice a jedna třída byla věnována stonožkovému hnutí.  

Na všech chodbách byla provedena nová výzdoba z dětských prací. Ve vestibulu školy si mohli 

návštěvníci zakoupit pohlednice školy a své dojmy zapsat do školní kroniky. 

Vánoční jarmark byl připraven našimi žáky a učiteli na chodbě v přízemí 1.stupně. K vidění                         

i k zakoupení bylo vizovické pečivo, dárkové krabičky, stojánky na ubrousky, papírové betlémy, sádrové 

ozdoby, přáníčka, jmenovky na dárky, magnetky, papírové hvězdičky, perníčky i vánoční cukroví. 

Po skončení Dne otevřených dveří byli hosté, bývalí pracovníci školy a ti, kteří zde vyučovali, pozváni 

do školní jídelny, kde se konal vánoční koncert. Jako vždy byl program koncertu pestrý a vystoupení se 

zúčastnilo velké množství účinkujících. Malé děti z 1. stupně předvedly písničky, básničky, hru na flétničky, 

dokonce i „čertí“ tanečky. Starší děti se pochlubily hrou na kytary, flétny, sólovým zpěvem, baletem                      

a pohádkou „O Popelce“. 

Vánoční atmosféru podtrhla slavnostní výzdoba školní jídelny a překrásné melodie českých koled, 

které zaznívaly během celého koncertu. O tom, že se koncert stal oblíbenou tradicí naší školy, svědčí i jeho 

bohatá návštěvnost. Jídelna skutečně „praskala ve švech“ pod množstvím návštěvníků. 

Pro všechny bylo pak připraveno občerstvení a všichni současní i bývalí pracovníci společně 

besedovali a zavzpomínali. 

Všem návštěvníkům se ve škole líbilo a těm, kteří se na této akci podíleli, patří naše poděkování. 
 

Mgr. Ján Drtil 
ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


