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     20. 12. – poslední školní pátek v kalendářním roce 2019, čas - 10,55 – 13,40, místo – 

jídelna a družina Zaalejky, akce – slavnostní vánoční oběd - tradiční příjemné setkání před 

vánočními prázdninami.   

     Na adventním věnci se brzy rozhoří plamínek čtvrté svíčky a my všichni tento okamžik 

předcházející Štědrému dni netrpělivě vyhlížíme. Školní předvánoční čtvrtek a pátek se nese 

v duchu třídnických hodin, které si každá třída naplňuje činnostmi podle svého výběru – 

nechybí návštěva městského jarmarku, společenské hry, dárky – Ježíšek se zastavil už před 

24. prosincem. Pro všechny žáky a zaměstnance školy je ale společné završení pátečního dne 

– slavnostní vánoční oběd. Organizaci letošního dostali na starost paní učitelka Petra 

Grebeníčková, pan učitel Michal Vrobel a žáci 7. ročníku. Všichni jmenovaní se sešli spolu s 

třídními učitelkami 7. tříd už v úterý 17. 12., aby se domluvili, jak průběh svátečního oběda 

nachystat – došlo k rozdělení žáků do skupinek a k přidělení jejich rajónu.  Nechybělo 

upozornění na vhodné oblečení a účes obsluhujících. 

 

 

     V pátek 20. 12. hned po ranním setkávání se sedmáci přesunuli do jídelny a do školní 

družiny. Jejich úkolem bylo sestavit stoly a židle podle pokynů, vystěhovat přebytečný 

nábytek na chodbu a začít připravovat slavnostní tabuli – stoly nazdobili vánočními ubrousky, 

smrkovými větvičkami, mandarinkami, oříšky, mísami se zeleninou a cukrovím. Nachystány 

byly talíře na polévku, příbory. A mohlo se odstartovat. Podle předem vytvořeného rozpisu 



pár minut před 11. hodinou začínají obědvat děti všech oddělení školní družiny, zaplňuje se 

také hlavní i malá jídelny žáky z montessori tříd. Sedmáci přináší a nalévají strávníkům 

polévku – výborný vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky. Odnáší pak prázdné talíře a na 

výměnu servírují hlavní jídlo – podle objednávky buď bramborovou kaši, nebo bramborový 

salát s kuřecím řízkem. Po ukončení hlavního chodu znovu dočasní „číšníci“ a „servírky“ uklízí 

ze stolů použité nádobí a mají 5 minut na nachystání tabule pro další skupinu hladových. To 

se opakuje do 13 hodin několikrát až do momentu, kdy v jídelně zůstávají sedmáci sami.  

Naposledy chystají stoly – tentokrát pro sebe. Hlad už je velký. Jídlo z talířů rychle mizí. Zbývá 

dát jídelnu do původního stavu – uklidit ze stolů, nastěhovat zpět nábytek z chodby. Po 

zásluze zaznívá velká pochvala od organizátorů akce. Všichni odchází na vánoční prázdniny. 

Unavení, ale spokojení, že se vše podařilo. Velký dík určitě také patří všem paním kuchařkám 

a paní Paravanové za nachystání všech dobrot. 

 

Do školy i do jídelny se znovu vrátíme              

6. ledna. To už se bude psát rok 2020.   

Alena Navrátilová 


