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V pátek 25. dubna se to u nás

ve škole, a zvláště na školním
hřišti, hemžilo čarodějnicemi
a čaroději. Všude to krásně
vonělo kouřem z čarodějnické
ho kotle, od něhož vrchní kře
novácká čarodějnice poslala
dětem kouzelné zaklínadlo. 

To nám mělo pomoci přivolat slu
níčko a hezké počasí. Děti se ho
společně naučily a pak podle rad
čarodějnice tuto kouzelnou for
muli několikrát zopakovaly
s pohledem upřeným k obloze. 
Věřte nebo nevěřte – povedlo se.
Mraky odvál vítr a vysvitlo sluníčko,
které na hřišti vysušilo zbytky
dopoledního deště. Od půl třetí se
zde začali scházet první křenováč

tí čarodějové společně se svými
rodinami a čarodějnický rej mohl
konečně začít. Všechny děti i uči
telé se snažili o co nejoriginálnější
čarodějnický převlek a na místě si
ještě mohli nechat přikrášlit obličej
šikovnými malířkami.
Při vstupu na hřiště každé „čaro
dítě“ obdrželo kartičku, která zna
menala vstupenku do čarodějnic
kých disciplín. Děti si tak mohly
vyzkoušet „čaromňamku“, „čaro
váhu“, „čarokostbal“ a „čaroslet“.
Všem se disciplíny dokonale zda
řily a každý si vysloužil sladkou
odměnu. Košťata naštěstí nikdo
nezneužil k „odletu“!
Děvčata z tanečního kroužku
všechna okouzlila svými ladnými
pohyby a naučila nás několik taneč

ních kroků. Během tanečního reje
malých čarodějů a čarodějnic pro
bíhala velmi obtížná volba tří nej
kouzelnějších převleků. Ceny za
čarokrásné masky si zaslouženě
odnesly děti ze školní družiny. Vel
kou pochvalu za nápadité kostýmy
si však zasloužily všechny děti.
Na závěr společného odpoledne
si děti mohly užít opékání špekáč
ků a příjemné posezení u ohně.
Občas se podařilo, že voňavá
dobrota skončila v ohni, ale niko
mu to náladu nepokazilo. Celá

akce proběhla v poklidu a skončila
s velmi kladným ohlasem jak
u dětí, tak u rodičů.
Zážitkové odpoledne Čarodějnic
ký rej se uskutečnilo ve spolupráci
Školního poradenského pracoviš
tě pro neformální vzdělávání, klu
bu Křenka a Školní družiny v rám
ci projektu OPVK  KŘENKA –
zážitkem k inkluzi, který je finan
cován Evropským sociálním fon
dem a státním rozpočtem České
republiky. � Květa Adamová

a Hana Hadrabová

Tři nejkrásnější čarodějnické masky získaly ceny na ZŠ Křenová

V pátek 4. dubna proběhl v Kul
turním domě Rubín na Makov
ského náměstí v BrněŽabo
vřeskách tradiční Společenský
večer základní školy Křídlovic
ká, který je koncipován jako pří

ležitost k vzájemnému setkání
rodičů, pedagogů, žáků, absol
ventů a přátel školy. 

Všechny přítomné přivítala
RNDr.Jarmila Bavlnková, ředitelka

školy. Kulturní program večera
zahájili krásnou slavnostní polo
nézou žáci devátého ročníku, kteří
se na své vystoupení  poctivě při
pravovali několik měsíců předem
pod vedením Terezy Jeřábkové.
Kulturní program pokračoval
vystoupením orientálních tanečnic
(žákyň I. stupně naší školy) pod
vedením RNDr. Jaromíry Čáslav
ské. Společenský tanec v jeho
obdivuhodně dokonalé podobě
předvedli Zdenka Jurmanová
aVojtěch Bumbálek zTaneční ško
ly Starlet. Poté jsme se tiše za 
poslouchali – následovalo totiž
nádherné vystoupení Pěveckého
sboru Campanella. První část spo
lečenského večera zakončilo
Taneční studio NO FEET a Marie
Krchňáková svým nevšedním
představením POI – světelného

tance Maorů.  Žáci devátého roč
níku v průběhu večera s troškou
nostalgie a s díky všem vyučují
cím zavzpomínali na léta strávená
na naší škole. Na památku byli
slavnostně dekorováni absolvent
skou stužkou. 
Jak již to bývá na každém plese,
rozhodně nemohla chybět tom
bola s úžasnými cenami a napětí,
kdo vyhraje. Zvláště někteří bývalí
žáci měli opravdu štěstí a radovali
se z mnoha veselých cen. K tanci
i k poslechu všem zúčastněným
hrála prostějovská hudební sku
pina Novios.
Velké poděkování patří organizá
torce večera Mgr. Jitce Tiché,
jejím spolupracovníkům, a také
Barboře Hajnové a Pavlu Šmar
dovi, žákům 8. ročníku. 
� Mgr. Lenka Hofírková

Společenský večer školy na Křídlovické zahájili deváťáci polonézou 


