
 

Milí žáci a pedagogové, 

tento školní rok je tak trochu díky epidemii Covid – 19 jiný    

a netradiční.  Blíží se čas, kdy myslíme na své blízké, čas kdy nás 

navštěvují nadpozemské bytosti Mikuláš, čerti a andělé. Bohužel 

opravdoví čerti nebudou hudrovat a nahánět strach dětem 

s rouškami a Svatý Mikuláš a jeho krásní andělé s rouškami??? To by 

asi nebylo ono.   

 

Svatý Mikuláš dal naší škole nebeské svolení, že v pátek 4. prosince 

se třídy MŠ, ZŠ i SŠ mohou proměnit na jeden den v nebe plné 

andělů, peklo plné čertů nebo třídu plnou Mikulášů. Také dostal 

nápad uspořádat výtvarnou soutěž pro žáky a všechny 

zaměstnance na téma Mikuláš, andělé a čerti na naší škole.  

Výtvarná díla se svým jménem a fotografie z pátečního dne zašlete 

na email: nadacni.fond @sluch-ol.cz do 9. 12. 2020. 

Všichni zúčastnění získají malou odměnu a první tři nejzajímavějš í 

díla získají speciální cenu. Všechna díla budou zveřejněna 

na webových stránkách školy a školním časopisu Sluchoviny. 

V kontaktu s Mikulášem, anděly a s čerty jsou členky Nadačního 

fondu a bližší informace pedagogům rády podají: Míša Bočková, 

Kristinka Nesvadbová a Regí Valentíková. 
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Svatý Mikuláš se svoji nadpozemskou družinou to letos 
z důvodu nákazy covid – 19 měli těžké. Týden před 

samotnou návštěvou Svatého Mikuláše na nadační email 
přišla zlatým písmem napsaná zpráva:  

Vaše škola je plná hodných dětí, žáků, studentů. Sem tam 

se sice najdou nějaké výjimky, s kterými si musí poradit čerti, 
ale jsou na tom jiné školy daleko hůř.  Nevím, kdy a jakým 
způsobem do školy zavítám, ale jistě na vás nezapomenu.  

Mám spoustu práce, a proto v pátek 4. prosince dávám 
své nebeské svolení, aby se všechny třídy na jeden den 
mohly změnit v nebe plné andělů, peklo plné čertů nebo 

třídu svatých Mikulášů. Děti, žáci, kteří nakreslí nějaký 
obrázek z tohoto dne budou odměněni. K tomu všemu 
dávám svolení členkám Nadačního fondu Míše Bočkové, 

Kristince Nesvadbové a Regi Valentíkové.    

                        Svatý Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů 

A tak se také stalo. Na jeden den se naše škola rázem 

proměnila v nebe i peklo. Nikdo však nemusel mít strach a 
v průběhu pátečního dne se za dveřmi nějakým kouzlem 
objevily balíčky od samotného Mikuláše. Na emailovou 

adresu Nadačního fondu přišly nádherné obrázky čertů, 
Mikulášů a nádherných andělů.. A který obrázek byl ten 
nejhezčí? Který měly Míša, Kristinka a Regi odměnit? I 

v tomto byl svatý Mikuláš velmi štědrý. Obrázky se mu líbily 
všechny a každý soutěžící žák obdržel malou odměnu. Tak 
zase za rok a nebojte se milí žáci, milé děti na vaši školu 

nezapomenu a zase za rok vás navštívím.  


