
Proběhlo v Jehnicích... Proběhlo v Jehnicích... 

Vánoční tvoření Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu

Svatomartinský lampiónový průvod

24. listopad je den, kdy si většina z  nás uvědomí, že do Vánoc už  
zbývá pouze jeden měsíc. Některé z  nás to lehce vyděsí, začnou 
vyjmenovávat vše, co je potřeba během krátké doby připravit,  
v obchodech se stojí velké fronty a doma v kuchyních je plno mou-
ky a dalších ingrediencí do perníčků, vanilkových rohlíčků a dalších 
dvaceti druhů cukroví. 
Na základní škole v Jehnicích se ale v tento den nekonal žádný shon, 
naopak byla vytvořena kouzelná předvánoční atmosféra díky Vánoč-
nímu tvoření. Součástí akce bylo zpívání, výtvarné dílny, pojídání 
sladkých i slaných dobrot a popíjení svařáku, který speciálně pro 
tuto příležitost uvařil ředitel školy a který nádherně provoněl celé 
prostory.
Akce byla zahájena slovy ředitele školy a zpěvem koled a vánočních 
písní žáky školy, kteří chtěli vystupovat a kteří pilně trénovali s paní 
učitelkou hudební výchovy. Po slavnostní chvilce se rodiče a další 
návštěvníci rozutekli k výtvarným stanovištím a začali tvořit svícny, 
hvězdy, přáníčka či stromečky. Také byla možnost si nazdobit advent-
ní věnec. 

V  případě, že by někomu z  kreativních činností pořádně vyhládlo, 
byla zde nabídka nejrůznějších pochutin za symbolickou cenu, jež 
připravili sami rodiče žáků.
Celé odpoledne bylo velmi příjemné a za všechny kolegy  
a vedení školy bych ráda ještě jednou poděkovala všem, kteří 
přispěli k organizaci akce a také všem zúčastněným. 

Mgr. Lucie Petruchová
za ZŠ Brno – Jehnice

17. listopadu se konaly v Jehni-
cích tradiční běžecké závody pro 
všechny věkové kategorie.  
Běh o pohár Jehnic je úvodem  
do Brněnského běžeckého  
poháru, v rámci kterého se koná 
celkem 10 závodů. 

Více informaci o celému seriálu naleznete 
na www.brnenskybezeckypohar.cz
Jako první se na tratě vydaly žákovské kate-
gorie. Už zde jsme mohli vidět určitou profe-
sionalitu malých běžců. A kdo ví, třeba jsme 
tu viděli i nějaké budoucí reprezentanty. Po 
žákovských kategoriích následovaly příprav-
ky dětí, kterých se účastní jak mladší školní 

děti, tak i děti, které sotva před pár měsíci 
udělaly své první krůčky. Všichni závodníci 
jsou samozřejmě hnáni potleskem a po-
vzbuzováním přihlížejících fanoušků podél 
trati. Nadšení a radost těchto děti nelze pře-
hlédnout. Pokud se přeci jen objeví nějaká 
slzička, zmizí v momentě, kdy malý závodník 
dostane na krk medaili. Pro děti byly v tělo-
cvičně školy připraveny dva skákací hrady, 
které byly hojně využívány, jako by malí  
běžci žádný závod neabsolvovali.
Po závodech dětí se na start postavili dospě-
lí, dorost a junioři. První vyběhli závodníci na 
trať dlouhou lehce přes 6 km. Závodní pole 
bylo opravdu různorodé. Potkali se tu běžci  
výkonnostní, pravidelně-aktivní, hobby, 
premiéroví, skupinky přátel apod. Podobná 

sestava byla i na dvojnásobné trati. I na těchto  
tratích byli běžci odměněni po doběhu  
nejen medailí, ale hlavně zážitkem.
Jehnická škola poskytla prostorné a příjem-
né zázemí všem běžcům a jejich doprovodu. 

Velké díky patří organizátorům  
a všem pomocníkům od registrace,  
kontroly na tratích přes občers-
tvení, chystání cen až samotný 
úklid po závodě. Díky a těšíme  
se na další závod.

Magda Havránková
za tým Jehnice na pohodu

V  pátek 11. listopadu se krátce po setmění vydali na cestu 
účastníci tradičního lampionového průvodu, který pořádá 
Sdružení rodičů při ZŠ Brno – Jehnice. Ti nejrychlejší do Rakov-
ců přiběhli pár minut po zahájení. Ti, kteří na cestě osvětlené 
svíčkami a září lampionů zvolili volnější tempo, je velmi brzy 
následovali a všichni společně se pak mohli bavit u čaje, sva-
řeného vína a sladkého i slaného pohoštění, které připravili 
členové sdružení. Velice mile nás překvapilo, že díky vysoké 
účasti občerstvení zmizelo za krátkou chvíli. Je to pro nás moti-
vace a závazek připravit se na příští rok ještě lépe.

Sv. Martin s sebou sice sněhovou nadílku 
nepřivezl, ale nadílka v podobě svíticích  
náramků a perníkových koníků vyvolala 
mezi dětmi mnoho radosti. 

Živého koně si děti mohly pohladit a dozvěděly se i o historii 
svátku. Věříme, že tím čekání na svůj příjezd sv. Martin dětem 
vynahradil. 

Děkujeme účastníkům za hřejivou atmosféru 
a všem, kteří se na realizaci průvodu podíleli.

Klára Eklová
Členka rady Sdružení rodičů při ZŠ Brno – Jehnice, z. s.




